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Boletín de emprego 

4 de xuño de 2019 

OFERTAS BOLSA EMPREGO MUNICIPAL 

IMPORTANTE: Accede ás ofertas deste apartado OFERTAS BOLSA EMPREGO MUNICIPAL indicando: 

1.– O número de oferta no asunto do correo a emprego@sada.gal  

2.– Os teus apelidos e nome no arquivo do teu CV, da seguinte maneira: CV APELIDOS NOME (Exemplo CV LOPEZ LOPEZ)

VOLVER AO ÍNDICE 

  EMPREGADO/A DO FOGAR  
 

Localidade: Sada 

Requisitos: Necesítase persoal para realizar tarefas de limpeza 

nun domicilio en Sada.  

Horario : 10:00 a 13:00 h 1 día á semana  

Contacto: Enviar Cv actualizado a emprego@sada.gal especifican-

do no asunto “Oferta Nº 53/2019 Empregado/a do fogar” 

COCIÑEIRA/O 

Localidade: Sada.  
Requisitos: Necesítase cociñeira/o para cervexaría en Sada.   

Carné de manipulador de alimentos. 

Xornada completa. 

Contacto: Enviar Cv actualizado a emprego@sada.gal especificando 

no asunto “Oferta Nº 45/2019  Cociñeira/o” 

  PERSOAL DE LIMPEZA  
 
Localidade: A Coruña  

Requisitos: Necesítase persoal para traballar na Coruña en limpeza 

de oficinas. 

Horario: 21:30-23:30 h Luns,mércores e venres. 

Imprescindible coche 

Contacto: Enviar Cv actualizado a emprego@sada.gal especificando  

no asunto “Oferta Nº 52/2019 Persoal de limpeza”  

EDUCADOR/A SOCIAL  

 
Localidade: Sada 

Requisitos: Diplomatura ou Grao de Educación Social. Persoas      

habilitadas como educadoras sociais. 

Condicións:  Duración do contrato: 6 semanas 

Horario: noites. 34 horas/semana.  

Salario: segundo convenio  

Imprescindible carné de conducir (non necesario vehículo propio) 

Contacto: Enviar Cv actualizado a emprego@sada.gal especificando 

no asunto “Oferta Nº 48/2019 Educador/a social 1” 

EDUCADOR/A SOCIAL  

 

Localidade: Sada 

Requisitos: Diplomatura ou Grao de Educación Social. Persoas     

habilitadas como educadoras sociais. 

Condicións:  Duración do contrato: 10 semanas  

Horario: domingo, luns, martes. 26 horas/semana.  

Salario: segundo convenio  

Imprescindible carné de conducir (non necesario vehículo propio) 

Contacto: Enviar Cv actualizado a emprego@sada.gal especifican-

do no asunto “Oferta Nº 49/2019 Educador/a social 2” 

  AXUDANTE COCIÑA 
 
Localidade: Oleiros 

Requisitos: Necesítase axudante de cociña para cafetería  restau-

tante en Oleiros. Requírese experiencia mínima de 6 meses 

Xornada completa 

Contacto: Enviar Cv actualizado a emprego@sada.gal especifican-

do no asunto “Oferta Nº 55/2019 Axudante cociña”  

  CAMAREIR@ 
 
Localidade: Oleiros 

Requisitos: Necesítase camareir@ para cafetería restautante en 

Oleiros. Requírese experiencia mínima de 6 meses 

Xornada completa 

Contacto: Enviar Cv actualizado a emprego@sada.gal especifican-

do no asunto “Oferta Nº 56/2019 Camareir@”  

AXUDANTE PERRUQUERÍA 

 

Localidade: Sada 

Requisitos: Necesítase axudante perruquería. Contrato temporal 

tres meses.  

Horario: venres: 16:00-20:00 h e sábados: 10:00-14:00h 

Contacto: Enviar Cv actualizado a emprego@sada.gal especifi-

cando no asunto “Oferta Nº 46/2019 Axudante perruquería” 
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Boletín de emprego 

4 de xuño de 2019 

OFERTAS BOLSA EMPREGO MUNICIPAL 

IMPORTANTE: Accede ás ofertas deste apartado OFERTAS BOLSA EMPREGO MUNICIPAL indicando: 

1.– O número de oferta no asunto do correo a emprego@sada.gal  

2.– Os teus apelidos e nome no arquivo do teu CV, da seguinte maneira: CV APELIDOS NOME (Exemplo CV LOPEZ LOPEZ)

VOLVER AO ÍNDICE 

ORIENTADOR/A LABORAL 

 
Localidade: A Coruña  

Requisitos: Grao ou licenciatura en Psicopedagoxía. Experiencia  

mínima de 2 anos. 

Tarefas: Atención a persoas desempregadas para a súa inserción 

laboral. Xestión programas de formación. Intermediación laboral 

Contacto: Enviar Cv actualizado a emprego@sada.gal especifican-

do no asunto “Oferta Nº 51 Orientador/a laboral” 

AXENTE EXCLUSIVO  

 
Localidade: A Coruña  

Requisitos: Compañía de seguros necesita candidatos con mentalida-

de emprendedora e preferiblemente con experiencia comercial. 

Ofrécese: Formación especializada do sector (títulos propios e ofi-

ciais da D. G. S. F. P.), impulsar o talento co fin de ocupar as nosas 

vacantes a medio prazo na rede de desenvolvemento de negocio 

propio, desenvolver unha carreira profesional e negocio de éxito, 

xestión de carteira, tanto en materia aseguradora como de planifica-

ción financeira. 

Contacto: Enviar Cv actualizado a emprego@sada.gal especificando 

no asunto “Oferta Nº 54 Axente exclusivo” 

PEÓN DE FONTANERÍA 

 
Localidade: Sada 

Requisitos: Necesítase peón de fontanería con experiencia no 

sector da construción. Experiencia mínima 6 meses. 

Contacto: Enviar Cv actualizado a emprego@sada.gal especifican-

do no asunto “Oferta Nº 50/2019 “Peón fontanería” 
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4 de xuño de 2019 

PRENSA 

ALBANEIS E PLADURISTAS  

Empresa de reformas necesita albañi-

les y pladuristas  para A Coruña.  

Llamar al 649.867.539 

innova@innovareformas.net 

CAMAREIRO/A  

Se necesita camarero/a con experien-

cia para restaurante en Arteixo. 

881.021.274 

VOLVER AO ÍNDICE 

COCIÑEIRO/A/ CAMAREIRO/A  

Se necesita cocinero/a y camarero/a con  

experiencia. 604.033.050 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO  

Gestoría administrativa solicita      

auxiliar administrativo con conoci-

mientos de tráfico. 

Enviar cv:  

info@gestoriatubio.es 

PLADURISTAS  

Necesítanse pladuristas para empresa 

de reformas. 649.867.539.  

innova@innovareformas.net 
PERSOAL PARA LIMPEZA  

CRISTAIS  

Personal para limpieza de cristales con 

experiencia para empresa na Coruña 

ciudad. Imprescindible carné de condu-

cir. 655.936.734 

PERSOAL PRODUCCIÓN 

Empresa de congelados busca personal 

de producción con experiencia. 

cigalmar@cigalmar.es 

MONTADORES/TUBEROS E 

FONTANEIROS  

Se necesitan montadores, tuberos y 

fontaneros para toda España.          

Enviar cv:  

rrhnortecoruna@gmail.com 

CAMAREIR@ 

Pulpeira necesita camarero/a para fin 

de semana. 626.816.423.  

O Graxal 

 

mailto:info@gestoriatubio.es
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4 de xuño de 2019 

PORTAIS DE EMPREGO / REDES SOCIAIS 

PERSOAL PARA  

SUPERMERCADO  

Mercadona selecciona persoal para    

traballar en supermercado en Culleredo, 

Oleiros e Cambre 

https://bit.ly/2Wk4Kqk 

CAMAREIRO/A  

Necesítase camareiro/a con experiencia 

en  quenda de mañá para restaurante 

Oleiros. 

https://bit.ly/2JqGDPK  

VOLVER AO ÍNDICE 

CARNICEIRO/A 

PEIXEIRO/A, 

CHARCUTERO/A    
Grupo Vegalsa selecciona carniceiro/a, 

peixeiro/a e charcutero/a  para supermer-

cado da Coruña 

https://bit.ly/2KmqLh2 

COCIÑEIRO/A  

Necesítase cociñeiro/a para Oleiros.  

https://bit.ly/2Z19e1Z 

CAMAREIR@S  

Selecciónase camareir@s para cafete-

rías Martipan.  

Enviar cv : 

 panaderiamartipan@hotmail.com 
https://bit.ly/2EQhYjM 

DEPENDENTE/A E ALMACÉN  

Para  tenda na Coruña necesítanse dúas 

persoas; unha a tempo completo e outra 

a tempo parcial.  

https://bit.ly/314Fnrb 

CAIXEIRO/A  
Media Markt Coruña  selecciona     

caixeiro/a 

https://bit.ly/2pPJmVE 

PERSOAL PARA COCIÑA  

E SALA  
Mesón necesita persoal para cociña e 

sala O Burgo ( Culleredo)  

https://bit.ly/2HFz59J 

DEPENDENTE/A  CASETA      

XEADOS E BEBIDAS  
Vendedor/a para kiosco de xeados e 

bebidas. Carné de manipulador alimen-

tos.Bergondo 

https://bit.ly/2HIGFRf  

PERSOAL PARA RECEPCIÓN  

QUENDA NOITE  
Hotel en Oleiros precisa incorporar     

un/ha recepcionista para cubrir a quen-

da de noite  

https://bit.ly/2HE0mrY  

VENDEDOR/A 
Media Markt Coruña selecciona     

caixeiro/a 

https://bit.ly/2pPJmVE 

LIMPIADOR/A DE CRISTAIS  

 

Buscamos limpiador/a  de cristais con 

experiencia para traballar nunha empre-

sa de limpeza da Coruña  

https://bit.ly/2KowGCf 

LIMPADORES 

CONDUCTORES  
Necesítanse  limpadores/ as e conduto-

res limpadores para limpeza de avións 

nun servizo que xestionamos no      

Aeroporto da Coruña.  

Ofrécese xornada 39 h/S en quenda 

rotativa de tarde e noite de luns a     

domingo librando segun un cuadrante. 

https://bit.ly/2WcPQgH COMERCIAL  AUTOVENTA  

Selecciónase para importante empresa 

de elaboración de produtos cárnicos, a 

un/ha comercial de autoventa, para rea-

lizar as tarefas de venda e repartición 

na zona da Coruña e Lugo. 

https://bit.ly/2WGr909 

VENDEDOR/A  

Grupo Vegalsa selecciona vendedor/a 

para seccións de carnicería, charcutería 

e/ou peixaría para Sada-Betanzos 

https://bit.ly/2VrVkUw  

https://career5.successfactors.eu/career?career_ns=job_listing&company=mercadonas&navBarLevel=JOB_SEARCH&rcm_site_locale=es_ES&site=VjItSmJSOVQrSWdMM0ZGS0o1NlhCVFAzUT09&career_job_req_id=67705&selected_lang=es_ES&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertControl
https://www.facebook.com/CasaRafasantacruz/photos/a.576417895759109/2235093323224883/?type=3&theater
https://vegalsa.epreselec.com/Ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=2153666
https://www.galejobs.com/oferta/cocinero-a_5192
mailto:panaderiamartipan@hotmail.com
https://www.facebook.com/450438571760615/photos/a.456309587840180/1413538095450653/?type=3&theater
https://www.galejobs.com/oferta/dependiente-a-y-almacen_5196
https://specials.mediamarkt.es/trabaja-con-nosotros/unete-a-nosotros
https://www.facebook.com/107322072646589/photos/a.559742784071180/2406784949366945/?type=3&theater
https://www.galejobs.com/oferta/dependiente-a-para-caseta-de-helados-y-bebidas_5107
https://www.galejobs.com/oferta/recepcionista-en-turno-de-noche_5141
https://specials.mediamarkt.es/trabaja-con-nosotros/unete-a-nosotros
https://www.galejobs.com/oferta/limpiador-a-de-cristales_5200
https://clece.talentclue.com/es/node/45003298/4590
http://empleo.nortempo.com/buscar-ofertas?p_p_id=Buscadordeofertas_WAR_Candidatosportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_Buscadordeofertas_WAR_Candidatosportlet_action=viewOffer&idOffer=14727&s
https://vegalsa.epreselec.com/Ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=2140828
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4 de xuño de 2019 

PORTAIS DE EMPREGO / REDES SOCIAIS 

VOLVER AO ÍNDICE 

PERSOAL DE LIMPEZA  

Selecciónase limpiador/a para zona 

Sada  

https://bit.ly/2Z6v1oV 

TÉCNICO/A SOCIAL  

 

Cruz Roja selecciona Técnico/a social 

para programa atención a persoas en 

situación de pobreza para A Coruña 

 
https://bit.ly/2IsO9XJ 

VENDEDOR/A 

Bico de Xeado, necesita persoal para 

as súas tendas da Coruña, Betanzos 

https://bit.ly/2wmRyBz 

PERSOAL CONTROL  

ACCESO PARKING 

 

Necesítase persoal para control de     

acceso parking zona Coruña e  Ferrol.  

Valorarase experiencia 

 

Enviar Cv a : rrhh@apcservigalicia.com 

No asunto indicar: PARKING 

https://bit.ly/2I5JEC7 CAMAREIR@ 

Cafetería e xeadería en Betanzos     

necesita camareir@ con experiencia. 

telf. 610.634.247 

COCIÑEIRO/A / ASISTENTE   

COCIÑA  

Solicítase cociñeiro/a/ asistente cociña 

para Sada. Media xornada 

https://bit.ly/2QGPgXg 

http://empleo.nortempo.com/buscar-ofertas?p_p_id=Buscadordeofertas_WAR_Candidatosportlet&_Buscadordeofertas_WAR_Candidatosportlet_action=viewOffer&idOffer=14324
https://cruzroja.epreselec.com/Ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=2153347
https://m.facebook.com/BICOdexeado/photos/a.1449223598714270/2056287758007848/?type=3&source=57&refid=52&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/job_opening/361146234548592/?source=post_homepage_stream&__tn__=HH-R
https://www.infojobs.net/sada/cocinero-asistente-cocina/of-if8787423364b05abd64d0eacf51ff7?applicationOrigin=search-new
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PORTAIS XERALISTAS  

Infojobs 

Galejobs 

Jobtoday 

Infoempleo 

Empleate 

Universia 

PORTAIS TURISMO E HOSTALARÍA 

Hosteleo 

Turijobs 

Asociación de Hostelería A Coruña 

PORTAIS CONSTRUCIÓN  

Fundación Laboral da Construción 

PORTAIS INFORMÁTICA 

Tecnoempleo 

PORTAIS DOCENTES 

Wekab 

Lembra que para inscribirte nalgunha das ofertas destes portais de emprego, previamente tes que 

darte de alta e cubrir os datos de formación, emprego e outra información que te solicitan.  

Mantén os teus datos sempre actualizados  e planifica a túa axenda de busca activa de emprego 

4 de xuño de 2019 

PORTAIS DE EMPREGO 

PARQUES E POLÍGONOS EMPRESARIAIS / DIRECTORIOS DE EMPRESAS 

Polígono de A Grela  

Polígono de Bergondo 

Polígono de Coirós                                                         

Polígono de Sabón 

Polígono de Pocomaco  

Polígono Espíritu Santo 

Asoc. Provincial Empresarios Construción 

Confederación de Empresarios da Coruña 

Universia (Un completo directorio de empresas) 

Nos parques, polígonos e asociación empresariais, podes atopar unha listaxe de empresas alí situadas ou de empresas 

asociadas, que te poden servir para realizar a busca activa de emprego dun 

OUTRAS BOLSAS DE EM-

PREGO 

Concello da Coruña 

Concello de Cambre 

VOLVER AO ÍNDICE 

EMPRESAS QUE TEÑEN WEB PARA 

ENVIAR O CURRICULUM 

Ver Empresas 

OFERTAS SECTOR METAL 

Asociación Industriales Metalúr-

xicos de Galicia (ASIME) 

PORTAL VETERINARIOS/AS 

empleoveterinario 

https://www.infojobs.net/
http://www.galejobs.com/
https://jobtoday.com/es/trabajos/a-coruna
http://www.infoempleo.com/
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/trabajo?search=*&pag=0
http://www.emplea.universia.es/buscar-trabajo/?palabra=&ciudad=34
https://hosteleo.com/
http://www.turijobs.com/
http://asociacionhosteleria.org/la-asociacion/contacto/
http://www.construyendoempleo.com
https://www.tecnoempleo.com/
http://wekab.com/
http://www.agrela.com/
http://www.asepbergondo.com
http://poligonosabon.org/empleo/
https://www.pocomaco.com/buscador-de-empresas
https://poligonoespiritusanto.com/
http://www.apecco.com
http://www.cec.es
https://guiaempresas.universia.es/provincia/CORUNA/
http://www.coruna.es/empleo#&panel1-2
http://www.cambre.es/es/cambre/ofertas-de-emprego/bolsa/
https://www.enviacurriculum.com/empresas/con_datos?platform=hootsuite
http://www.asime.es/servicios/formacion-y-empleo/ofertas-de-empleo/#s=1
http://www.asime.es/servicios/formacion-y-empleo/ofertas-de-empleo/#s=1
https://empleoveterinario.com/
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SERVIZO PÚBLICO DE EMPREGO  

4 de xuño de 2019 

PORTAIS PÚBLICOS DE EMPREGO 

Servizo Público de Emprego de Galicia 

Servizo Público de Emprego Estatal 

Rede Eures 

VOLVER AO ÍNDICE 

OFERTAS PROVINCIA DA CORUÑA 

CRISTALEIROS DE EDIFICIOS                                                                                                         CAMBRE 

 

LIMPADORES-PREPARADORES DE PEIXE PARA CONSERVAS                                                  A CORUÑA 

 

ALBANEIS                                                                                                                                            CAMBRE    

      

PINCHES DE COCIÑA                                                                                                                         OLEIROS 

ENFERMEIROS DE COIDADOS XERAIS                                                                                         BETANZOS 

PEÓNS AGRÍCOLAS,EN XERAL                                                                                                       COIRÓS            

 

MONTADORES DE MOBLES DE MADEIRA OU SIMILARES                                                      CULLEREDO  

 

PEÓNS FORESTAIS                                                                                                                             BETANZOS                                                                                                                      

          

COCIÑEIROS                                                                                                                                        ABEGONDO 

 

CAMAREIROS                                                                                                                                      ABEGONDO 

  

BAÑISTAS-SOCORRISTAS                                                                                                                OLEIROS 

 

COIDADORES DE PERSOAS DISCAPACIDADE E/OU DEPENDENCIA, EN INSTITUCIÓNS    CAMBRE 

                                                                                                           
VER TODAS AS OFERTAS 

O Servizo Público de Emprego de Galicia está a publicar todas as ofertas que recibe (agás certas 

excepcións vinculadas a programas específicos). 

Podes facer a túa búsqueda no enlace VER TODAS AS OFERTAS que está ao final desta páxina. 

A relación indicada nesta páxina é unha pequena selección de ofertas da totalidade das publicadas 

http://emprego.xunta.es/cmspro/contido/botones/ofertasEmpleo/
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/
Se%20che%20interesa%20alguna%20destas%20ofertas%20date%20de%20alta%20na%20Bolsa%20de%20Emprego%20Municipal%20e%20envía%20o%20teu%20currículo%20co%20número%20da%20oferta%20que%20che%20interesa%20a
http://emprego.xunta.gal/portal/index.php/gl/?option=com_content&view=article&id=203
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OFERTAS EMPREGO PÚBLICO 

4 de xuño de 2019 

VOLVER AO ÍNDICE 

APERTURA LISTAS CONTRATACIÓN TEMPORAL DA    

XUNTA DE GALICIA  

 Descrición:  Aberto o prazo para inscrición nas listas de substi-

tución da Xunta de Galicia para persoal interino ou persoal  

laboral temporal. 
 

Prazo de presentación de instancias: ata o 15 xullo 2019 
Enlaces bases:https://bit.ly/2H9DBNY  

Podes ver máis ofertas de Emprego Público 

con prazo aberto para anotarse en: 

 BLOG DE OFERTAS DE EMPREGO PÚBLICO 

(Galicia) 

 

EMPREGO PÚBLICO MINISTERIOS E ORGANIS-

MOS DA AGE 

TÉCNICO ÁREA SOCIOECONÓMICA 

TÉCNICO ÁREA UTMAR 

AUXILIAR  TÉCNICO FP PROXECTO SEALAB 

TÉCNICO SUPERIOR PROXECTO SEALAB 

 

Descrición: Centro Tecnolóxico do Mar-Fundación CETMAR 

anuncia a convocatoria e as bases específicas para a selección de 

dúas prazas de persoal laboral temporal e dúas con carácter de 

interinidade. 

  
Prazo de presentación de solicitudes: ata o 14 de xuño 2019 
Enlace: https://bit.ly/2Ev0ZU3 

 

AUXILIAR 

 

Descrición: Parlamento de Galicia. Convocatoria proce-

so selectivo para  dúas prazas corpo auxiliar ( grupo D) 

  
Prazo de presentación de solicitudes: ata o 10 de xuño 

2019 

Enlace:https://bit.ly/2JROm91 
 

TÉCNICOS/AS EN PRIMEIROS AUXILIOS PARA 

PRAIAS  
Descrición: Concello de Sada. Convocatoria para a contratación 

temporal de 4 postos de técnicos en primeiros auxilios para 

praias.   
Prazo de presentación de solicitudes: ata o 6 xuño do  2019  
Enlace: https://bit.ly/2XtVA7i 

 

SOCORRISTAS PARA PRAIAS  
 

Descrición: Concello de Sada. Convocatoria do proceso 

selectivo para a contratación de 8 socorristas para 

praias.    
Prazo de presentación de solicitudes: ata o 6 xuño do  

2019  
Enlace : https://bit.ly/2Z54GHI 

 

TÉCNICO/A TURISMO  
 

Descrición: Concello de Culleredo. Convócase proceso 

selectivo, polo sistema de concurso-oposición, de Téc-

nico/a turismo  

 

Prazo de presentación de solicitudes: ata o 5 xuño do  

2019  
Enlace : :https://bit.ly/2KupYKK 

https://bit.ly/2H9DBNY
http://empleopublicoengalicia.blogspot.com.es/
http://empleopublicoengalicia.blogspot.com.es/
https://administracion.gob.es/pag_Home/empleoBecas/boletines.html#.XPYwZk0UmUk
https://administracion.gob.es/pag_Home/empleoBecas/boletines.html#.XPYwZk0UmUk
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190524/AnuncioG1170-200519-0001_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190520/AnuncioO900-070519-0003_es.html
http://bop.dacoruna.gal/bopportal/publicado/2019/05/30/2019_0000004198.pdf
http://bop.dacoruna.gal/bopportal/publicado/2019/05/30/2019_0000004203.pdf
http://www.culleredo.es/node/6839
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REDES SOCIAIS E PROFESIONAIS  

Facebook 

Plan Coordinador de Servizos Sociais Consorcio As Mariñas  

Formación e emprego: información e recursos 

Fundación Universidade da Coruña 

Axencia Local de Colocación Santiago de Compostela 

EmpregOleiros 

Empleo en la  Red 

Orientacion Laboral de Betanzos 

Orientación Laboral de Concello Irixoa 
 

Rede profesional 

Linkedin 

Viadeo 

Xing 

 

Nas redes sociais tamén podes atopar información sobre ofertas de emprego, recursos 

para a busca activa de emprego, formación, etc. 

EMPRESAS DE TRABALLO TEMPORAL 

 

As empresas de traballo temporal poden ser 

porta de acceso ás empresas, clica nelas, date 

de alta e revisa as ofertas que aparecen! 

VOLVER AO ÍNDICE 

ADECCO  

ADER 

BICOLAN 

EUROFIRMS 

FASTER 

FLEXIPLAN 

IMAN TEMPORING 

LEGARIA GESTION 

MANPOWER 

NORTEMPO 

RANDSTAD 

SYNERGIE 

TEMPORING 

V2 GESTION 

https://es-es.facebook.com/plancoordinadorservizossociais/
https://es-es.facebook.com/emprego.formacion/
https://www.fundacion.udc.es/index.asp?idioma=ES
https://www.facebook.com/pg/EmpregoSantiagoCompostela/posts/
https://es-es.facebook.com/pages/category/Business---Economy-Website/Orientaci%C3%B3n-Laboral-de-Betanzos-190232171618407/
https://es-es.facebook.com/pages/category/Government-Organization/Orientaci%C3%B3n-Laboral-Irixoa-149697485704798/
https://www.adecco.es/
http://www.ader.net
http://www.bicolan.com/
http://www.eurofirms.es
http://faster.es/
http://flexiplan.eulen.com/
https://www.imancorp.es/es
http://www.legariaett.com/ofertasempleo/
http://www.manpower.es
http://www.gruponortempo.com
http://www.randstad.es/candidatos
http://www.synergie.es/ett.html
http://www.temporingett.com/
http://facilityservices.ilunion.com/
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BOLSAS—PRÁCTICAS 

STUDENTJOB 

Descrición:  En StudentJob atoparás prácticas en empresas e bolsas en 

diferentes sectores profesionais que che axudarán a adquirir a expe-

riencia que precisas.  

Enlace: https://goo.gl/uwavAH 

EUROPE DIRECT 

Descrición: Páxina da Deputación da Coruña (EuropeDirect) 

onde se recollen diferentes opción de prácticas actualizadas. 

Enlace: http://goo.gl/2c0UXT  

FUNDACIÓN UNIVERSIDADE DA CORUÑA 

Descrición: O Programa de Formación empresarial FUAC 

materializase coa realización de prácticas en empresas, insti-

tucións ou entidades. 

Enlace: https://goo.gl/FgpKvR  

4 de xuño de 2019 

BECAS FEUGA  

Descrición: FEUGA promove a través de bolsas de formación a 

inserción laboral de estudantes e titulados universitarios e titu-

lados de Formación Profesional.  

Enlace: http://www.feuga.es/es/becas.html 

VOLVER AO ÍNDICE 

PRACTICAS NA UNIÓN EUROPEA  

O programa de prácticas da Comisión Europa está aberto a     

titulados universitarios de todo o mundo 

Cada ano, ofrece a uns 1.200 mozos a oportunidade de        

aumentar as súas capacidades profesionais, desenvolver as súas 

calidades persoais e coñecer mellor a UE grazas aos programas 

de prácticas. A maioría das institucións da UE organizan     

prácticas para mozos titulados universitarios duns 3 a 5 meses 

de duración. 

Enlace: https://bit.ly/2Jgibjz 

BECA P&C 

Descrición: PRIMARK selecciona un/ha becario/a con     

interese en Recursos Humanos, dinámico, que poida traballar 

con autonomía e iniciativa, coa finalidade de axudar ao equi-

po de dirección da tenda no funcionamento diario do depar-

tamento. 

Enlace:https://bit.ly/2YUc34D 
 

PRÁCTICAS ADMINISTRATIVAS  

Descrición: PÉREZ RUMBAO buscan estudantes do grao en 

Administración e Dirección de Empresas no seu último ano 

para formalizar unhas prácticas curriculares ou extracurricu-

lares. 

Enlace:https://bit.ly/2EPUU4P 
 

PRÁCTICAS PROMOTOR VENDA RECAMBIOS       

INDUSTRAIS  

Descrición: En INTURASA PÉREZ RUMBAO, buscan un  

Promotor de Venda de Recambios industriais, para a zona da 

Coruña. A persoa seleccionada encargarase de prospección, 

asesoramiento e mostra de produto ao cliente. 

Ofrécese beca remunerada/contrato en prácticas, formación en 

produto e posto e posibilidade de incorporación en   persoal una 

vez finalice a formación 

Enlace:https://bit.ly/2ZcfoMX 

https://goo.gl/uwavAH
http://goo.gl/2c0UXT
https://goo.gl/FgpKvR
https://epso.europa.eu/job-opportunities/traineeships_es
https://es.empleos.primark.com/trabajo/santiago-de-compostela/beca-p-and-c-santiago-de-compostela/19054/12013986
https://www.perezrumbao.es/trabajos/8521
https://www.perezrumbao.es/trabajos/practicas-venta-externa-recambios-industriales
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4 de xuño de 2019 

FORMACIÓN EN RISCOS LABORAIS (ISSGA) 
 

O Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral  oferta formación tanto presencial como mediante teleforma-

ción. Cursos nivel básico, xornadas técnicas, formación en liña e outras actividades. Gratuítos.  

 

Enlace cursos: https://goo.gl/eVkVTz  

FORMACIÓN GRATUÍTA DIRIXIDA A PERSOAS TRABALLADORAS EN ACTIVO 

 
 

 FUNDACIÓN LABORAL DA CONSTRUCIÓN: Cursos gratuítos para ocupados titulares da tarxeta 

profesional da construción:  

 

Inscrición e máis información en: https://bit.ly/2GRLngw 

 

 FORO DE FORMACIÓN Y EDICIONES: Cursos gratuítos para persoas traballadoras do sector privado e 

persoas desempregadas  de teleformación. Diferentes cursos de 22 temáticas diferenciadas 

 

Inscrición e mais información en: https://bit.ly/2IM1uIW 

 

 GRUPO MÉTODO: Cursos gratuítos para persoas traballadoras do sector privado e persoas desempregadas  

de teleformación.  
 

Inscrición e mais información en: https://bit.ly/2Huv5qW 

 

 Centro Integral de Seguridad (CIS): Cursos gratuítos para persoas traballadoras do sector privado e persoas 

desempregadas. Formación Presencial relacionada coa área de SEGURIDADE 

 

Inscrición e mais información en: https://bit.ly/2rTRDtV 

 

 

 Plan de formación gratuito FeSMC -UGT : Formación gratuíta para persoas traballadoras ocupadas nos sec-

tores de Oficinas e despachos, Xestión e mediación inmobiliaria e Administración  

 

Inscrición e mais información en: https://bit.ly/2TDT0h4  
 
 O Centro de Novas Tecnoloxías de Galicia oferta, 22  cursos de formación especializada destinados a per-

soas profesionais da informática desempregadas ou ocupadas. Con dúas modalidades de impartición, presen-

cial ou on line  
 
Inscrición e mais información en: https://lnkd.in/da9fPmi 
 

 Grupo Euroformac: cursos on line gratuitos para persoas traballadoras ocupadas e autónomos  
Inscrición e mais información en: https://bit.ly/2LER3xd 

VOLVER AO ÍNDICE 

https://goo.gl/eVkVTz
https://bit.ly/2GRLngw
https://bit.ly/2IM1uIW
https://bit.ly/2Huv5qW
https://bit.ly/2rTRDtV
https://bit.ly/2TDT0h4
https://emprego.xunta.es/cntxes-pro/web/cntg
https://cursosgratuitos.grupoeuroformac.com/index.php?utm_source=FacebookAds_InstagramAds&utm_medium=OCUPADOS%20GALICIA%20TODOS%202018&utm_campaign=sb18&utm_content=Anuncio%20Rosa%20Imagen%20Mujer
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FORMACIÓN  

4 de xuño de 2019 

CURSOS DO SERVIZO PÚBLICO DE EMPREGO DE GALICIA (FORMACIÓN AFD) 
 

Cursos de formación AFD (destinados a persoas en situación de desemprego).  

Podes ver os programas, as entidades que os imparten e a incorporación de novos cursos aprobados na seguinte 

ligazón:     https://bit.ly/2FQ3Nfr  

Requisitos de acceso: 

Estudos mínimos para o acceso aos cursos de nivel 3: Bacharelato ou equivalente, Certificado Profesionalidade de 

nivel 3, Certificado de Profesionalidade de nivel 2 da mesma familia profesional, ter aprobadas competencias clave 

de N3. 

Estudos mínimos para o acceso aos cursos de nivel 2: ESO ou equivalente (ou ter aprobadas probas de acceso á 

universidade, ter aprobadas as competencias clave correspondentes, outro certificado de nivel 2, ou outro 

certificado de  nivel 1 da mesma especialidade) 

Estudos mínimos para o acceso aos cursos de nivel 1: non se esixen requisitos 

ACTIVIDADES FORMATIVAS CeMIT 
 

A Rede CeMIT pon a disposición dos usuarios e usuarias un Espazo Multimedia de Aprendizaxe (EMA) que 

complementa a formación e  facilita o acceso á alfabetización dixital á cidadanía.  

 

Curso de  Formación on-line https://cemit.xunta.es/ema/login/index.php 

 

 

CERTIFICACIÓN GALEGA DE COMPETENCIAS DIXITAIS EN OFIMÁTICA 
 

Convocatoria para a obtención da CERTIFICACIÓN GALEGA DE COMPETENCIAS DIXITAIS EN    

OFIMÁTICA, tras o seguimento dun curso de preparación na modalidade de teleformación 

Organización do curso: 

-. Número de prazas: 180. 

-. Duración: 12 semanas (190 horas lectivas). 

-. Modalidade: teleformación titorizada a través da plataforma EMA da rede CeMIT. 

-. Datas de realización: do 2 de setembro ao 24 de novembro de 2019. 

-.Prazo de presentación de solicitudes: ata o 10 de xuño de 2019  
 

O prazo de inscrición, que se realiza por internet a través dunha nova publicada na web da rede CeMIT :  

https://cemit.xunta.gal, é cinco días hábiles partir do seguinte da publicación da convocatoria no DOG, é di-

cir, dende o martes 04 de xuño ata o luns 10 de xuño, inclusive. 

https://bit.ly/2JTNAJy 

VOLVER AO ÍNDICE 

https://bit.ly/2FQ3Nfr
https://cemit.xunta.es/ema/login/index.php
https://cemit.xunta.gal/
https://cemit.xunta.gal/gl/node/7596
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VOLVER AO ÍNDICE 

 

V FEIRA DE EMPREGO 

O próximo 11 de xuño, celébrase a V Feira de Emprego, organizada pola Cámara de Comercio da Coruña, en 

Palexco para potenciar o achegamento entre empresas e mozos/as inscritos en Garantía Xuvenil que desexan      

incorporarse ao mundo laboral. A iniciativa está enmarcada no Programa Integral de Cualificación e Emprego 

(Programa PICE) e está cofinanciada polo Fondo Social Europeo e a Iniciativa de Emprego Xuvenil no Marco do 

Programa Operativo de Emprego Xuvenil 2014-2020, en coherencia coa Estratexia de Emprendemento e Emprego 

Novo do Ministerio de Traballo, Migracións e Seguridade Social. 

Para participar na V Feira de Emprego é obrigatorio que esteas inscrito no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil. 

Máis información: 981 216 072 

 http://www.feriaempleoacoruna.es/ 
 

http://www.feriaempleoacoruna.es/inscripcion/ 

 

CURSOS IGUALDADE (ON LINE) 

 
A Escuela Virtual de Igualdad (EVI), dependente do Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunida-

des é un espazo dixital de formación que aspira a fomentar a igualdade de oportunidades entre mulleres e homes 

mediante accións formativas gratuítas que acheguen á poboación a esta realidade.  

 

Na actual edición (2018-2020) ofértanse un total de 8 cursos estruturados en 2 niveis: básico e avanzado. O perío-

do de inscrición permanecerá aberto ata setembro de 2020 ou ata que se esgoten as prazas. Só se poderá reali-

zar unha matrícula por persoa e edición. 

INSCRICIÓN E MÁIS INFORMACIÓN EN: https://www.escuelavirtualigualdad.es/ 

http://www.feriaempleoacoruna.es/
http://www.feriaempleoacoruna.es/inscripcion/
https://www.escuelavirtualigualdad.es/
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VOLVER AO ÍNDICE 

 

PROGRAMA DE MELLORA  DA EMPREGABILIDADE  

E APOIO AO EMPRENDEMENTO PARA PERSOAS DESEMPREGADAS 

 

O PROGRAMA “Se Buscan Héroes”  é un programa de mellora da empregabilidade e fomento do                

emprendemento a través de formación práctica e o mentorizaxe tanto en metodoloxías innovadoras como en     

desenvolvemento persoal.  

 

Está dirixido preferentemente a mulleres novas en desemprego e persoas emprendedoras  

 

O programa combina: 

 Formación presencial - 75 horas 

 Formación on line - mínimo de 50 horas   

 Estancias e visitas   a empresas (ZARA, IKEA, Coca Cola,... ) 

 Mentorías persoalizadas  

 

O programa impartirase en toda Galicia .Na sede de Oleiros/Coruña, iniciarase unha edición en Xuño cun total de 

15 participantes. 

 

Aquelas persoas que estén interesadas, poden preinscribirse na www.sebuscanheroes.es 

CURSO NIVEL BÁSICO DE PREVENCION NA CONSTRUCIÓN 

 

Desde APECCO, organizamos a seguinte acción formativa:  

 

Nivel básico de  Prevención na construción ( 60 horas)  e 4 especialidades ( Albañilería, encofrado, estructu-

ras tubulares, máquinas  movemento de terras ) . Total 84 horas 

 
 

Entidade de formación APECCO/CEC 

Data de inicio: 25/06/2019      Data de finalización: 15/07/2019 

Horario: luns a venres de 08:30 a 14:30h 

Lugar de impartición: C/ MENDAÑA DE NEYRA Nº 28, 1º | AULA 1 

Localidade  de impartición: A CORUÑA  

Teléfono de inscrición: 981.27 39 51 
https://bit.ly/317ezXn  

http://www.sebuscanheroes.es
https://bit.ly/317ezXn
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AXUDAS Á CONTRATACIÓN DE TRABALLADORES/AS  

XUNTA DE GALICIA 

Programa de incentivos á contratación por conta allea das persoas desempregadas de longa duración  

Poderán ser beneficiarias dos incentivos as persoas empregadoras e as empresas, calquera que sexa a forma xurí-

dica que adopten, incluídas as persoas autónomas, as sociedades civís e as comunidades de bens, aínda que care-

zan de personalidade xurídica, que contraten persoas desempregadas de longa duración por conta allea para pres-

taren servizos en centros de traballo radicados na Comunidade Autónoma de Galicia  

 

Inclúense dous tipos de axuda compatibles:  

 a) Bono de contratación, por medio do cal se proporcionará unha subvención para a contratación indefinida 

inicial e a temporal cunha duración mínima inicial de doce meses das persoas desempregadas de longa du-

ración. 

b) Bono de formación (opcional) dirixido ás persoas contratadas por medio desta orde, para levar a cabo 

accións formativas que melloren os seus coñecementos e habilidades relacionados co posto de traballo. 

 

 

Prazo de presentación de solicitudes: 

- As solicitudes de axudas polas contratacións por conta allea subvencionables realizadas entre o 16 de outubro 

de 2018 e o 20 de marzo de 2019: ata 20 de maio de 2019 

- As axudas previstas polas contratacións subvencionables realizadas desde o 21 de marzo de 2019 deberán soli-

citarse ata o último día do segundo mes seguinte á data en que se inicie a relación laboral indefinida ou temporal 

pola cal se solicita subvención 

- O prazo para a presentación das solicitudes de axudas rematará o 30 de setembro de 2019, aínda que nesa data 

non transcorrese o prazo sinalado nos parágrafos anteriores 

 

· Enlace:https://bit.ly/2uf8xVn 
 

 

VOLVER AO ÍNDICE 

https://bit.ly/2uf8xVn
https://bitly.com/
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AXUDAS Á CONTRATACIÓN DE TRABALLADORES/AS  

VOLVER AO ÍNDICE 

 XUNTA DE GALICIA 

Incentivos á contratación e formación de persoas mozas (Programa Emprega Xuventude) 

-Entidades beneficiarias: as persoas empregadoras e as empresas, calquera que sexa a forma xurídica que adop-

ten, incluídas as persoas autónomas, as sociedades civís e as comunidades de bens, aínda que carezan de persona-

lidade xurídica, que contraten traballadoras ou traballadores por conta allea para prestaren servizos en centros de 

traballo radicados na Comunidade Autónoma de Galicia 

 

Obxecto: facilitar a inserción laboral das persoas mozas menores de 30 anos desempregadas que presentan des-

vantaxes e dificultades particulares para permanecer no mercado de traballo, e favorecer o emprego estable e fa-

cilitar a empregabilidade e ocupabilidade 

As empresas terán a posibilidade de obter axudas para a contratación indefinida inicial, a contratación temporal 

cunha duración inicial mínima de 12 meses e formación por conta allea (procedemento TR349T) 

 

Inclúense dous tipos de axuda compatible: 

a) Bono de contratación, por medio do cal se proporcionará unha subvención para a contratación indefinida ini-

cial e a temporal cunha duración mínima inicial de doce meses das persoas desempregadas mozas menores de 30 

anos. 

b) Bono de formación (opcional) dirixido ás persoas contratadas por medio desta orde, para levar a cabo accións 

formativas que melloren os seus coñecementos e habilidades relacionados co posto de traballo. 

 

Prazo de presentación de solicitudes 

- polas contratacións por conta allea subvencionables realizadas entre o 1 de outubro de 2018 e o 9 de abril 

de 2019: ata o 10 xuño de 2019 

- polas contratacións por conta allea subvencionables realizadas desde 10 de abril de 2019 deberán solicitarse 

ata o último día do segundo mes seguinte á data en que se inicie a relación laboral indefinida ou temporal pola 

que se solicita subvención. 

O prazo Xeral para a presentación das solicitudes de axudas rematará o 30 de setembro de 2019, aínda que 

nesa data non transcorrese o prazo sinalado nos parágrafos anteriores.  

 

Enlace:https://bit.ly/2UV0Z9o  

·  
 

 

https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR349T
https://bitly.com/
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AXUDAS Á CONTRATACIÓN DE TRABALLADORES/AS  

VOLVER AO ÍNDICE 

 XUNTA DE GALICIA 

Programa emprega muller de  

incentivos á contratación por conta allea e a formación de mulleres desempregadas (TR350A) 

 

Entidades beneficiarias: 

Poderán ser beneficiarias as persoas empregadoras e as empresas, calquera que sexa a forma xurídica que adop-

ten, incluídas as persoas autónomas, as sociedades civís e as comunidades de bens, aínda que carezan de persona-

lidade xurídica, que contraten mulleres desempregadas por conta allea para prestaren servizos en centros de tra-

ballo radicados en Galicia. 

 

-Inclúense dous tipos de axuda compatibles: 

a) Bono de contratación, por medio do cal se proporcionará unha subvención á contratación indefinida inicial, á 

contratación temporal cunha duración inicial mínima de 12 meses, á transformación de contratos temporais en 

indefinidos que deberán de ser a tempo completo, e no caso de contratos indefinidos a tempo parcial nos cales 

será subvencionable o incremento de xornada que deberá acadar a xornada a tempo completo ordinaria ou a esta-

blecida no convenio colectivo de aplicación 

b) Bono de formación (opcional) dirixido ás mulleres contratadas por medio desta orde, para levar a cabo accións 

formativas que melloren os seus coñecementos e habilidades relacionados co posto de traballo, agás nos casos de 

incremento da xornada e transformación. 

 

-Prazo de presentación de solicitudes: 

As solicitudes de axudas polas contratacións por conta allea subvencionables realizadas entre o 1 de outubro de 

2018 e o 25 de abril de 2019 deberán presentarse ata o 25 de xuño de 2019. 

As axudas previstas polas contratacións subvencionables realizadas desde o 26 de abril de 2019 deberán solicitar-

se ata o último día do segundo mes seguinte á data en que se inicie a relación laboral indefinida ou temporal pola 

cal se solicita subvención. 

O prazo para a presentación das solicitudes de axudas rematará o 30 de setembro de 2019, aínda que nesa data 

non transcorrese o prazo sinalado nos parágrafos anteriores.  

 

Enlace: https://bit.ly/2ZHpAOm  

https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR350A
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AXUDAS A PERSOAS TRABALLADORAS AUTONOMAS  

VOLVER AO ÍNDICE 

 XUNTA DE GALICIA 

Axudas a persoas traballadoras autónomas pola contratación indefinida de persoas asalariadas  

( TR349F) 

 

Obxecto 

Este programa ten por obxecto fixar as bases reguladoras e convocar, para o ano 2019, os incentivos á contrata-

ción indefinida inicial de persoas desempregadas realizadas por persoas traballadoras autónomas ou persoas 

profesionais con domicilio social e fiscal en Galicia. 

 

Entidades beneficiarias 

 

-Poderán ser beneficiarias das axudas previstas nesta orde as persoas traballadoras autónomas ou as persoas pro-

fesionais pola primeira contratación que realicen con carácter indefinido durante o seu primeiro ano de  activida-

de. 

-Poderán ser beneficiarias das axudas previstas nesta orde as persoas traballadoras autónomas ou as persoas pro-

fesionais pola segunda e terceira contratación que realicen con carácter indefinido nos tres primeiros anos de acti-

vidade. 

 

-Prazo de presentación de solicitudes: ata 30 de setembro 2019 

 

Enlace: https://bit.ly/2quCrTo  

https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR349F
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AXUDAS Á PERSOA TRABALLADORA AUTÓNOMA  

VOLVER AO ÍNDICE 

XUNTA DE GALICIA 

Convocatoria de axudas para a conciliación por maternidade ou paternidade da persoa              

traballadora autónoma ( TR 341R) 

 

Entidades beneficiarias: 

Poderán ser beneficiarias destas subvencións as persoas traballadoras que estean dadas de alta no réxime especial 

da Seguridade Social de persoas traballadoras por conta propia ou autónomos que teñan o seu centro de traballo 

(ou domicilio social, no caso de careceren deste) na Comunidade Autónoma de Galicia, que gozasen dunha baixa 

por maternidade ou paternidade e que no prazo dos quince días seguintes ao da súa finalización contraten unha 

persoa traballadora por conta allea. 

Tamén serán beneficiarias as sociedades que realicen unha contratación nas mesmas condicións que no parágrafo 

anterior con respecto ás persoas autónomas societarias.  

 

Acción subvencionable e importe da subvención:  

Será subvencionable a contratación realizada por unha persoa traballadora autónoma durante un período máximo 

dun ano unha vez rematado o seu período de descanso por nacemento. 

Serán subvencionables as contratacións que se realicen cunha duración mínima de seis meses que se inicien entre 

o 1 de outubro de 2018 e o 30 de setembro de 2019. 

O importe da subvención para compensar a dita contratación será de 500 € por mes completo, segundo a duración 

indicada na comunicación da contratación, con un máximo de doce meses de contratación. Nos casos de duración 

incerta a subvención será polos meses indicados, que serán os que se comprometa a persoa autónoma a ter a con-

tratación vixente. Sendo polo tanto o importe máximo que se pode percibir de 6.000 €. 

Canto se trate de contratacións cunha xornada a tempo parcial, a contía será proporcional ao tempo efectivo de 

traballo en función da xornada a tempo completo establecida no convenio colectivo de aplicación ou, na súa falta, 

na xornada máxima legal.  

 

Prazo de presentación de solicitudes: ata o 30 de setembro de 2019  

 

Enlace: https://bit.ly/2QyebLv  

https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR341R
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OUTRAS AXUDAS E SUBVENCIÓNS 

 

 MR701D Axudas LEADER. PDR de Galicia 2014-2020. (Prazo: Aberto todo o ano) 

 MR443A Axudas para o fomento da contratación dos seguros agrarios. (Prazo: Aberto todo o ano) 

 MR701D Axudas LEADER. PDR de Galicia (Prazo: ata o 31/12/2019) 

 TR341D - Programa I. Promoción do emprego autónomo (Prazo: ata o 30/09/2019 ) 

 TR802J–Axudas para o fomento do emprendemento en economía social. Programa II: Fomento do acceso á condi-
ción de persoa socia.l (Prazo: ata o 01/10/2019 ) 

 

 TR802G- Axudas para o fomento do emprendemento en economía social. Programa I: Fomento do emprego en 
cooperativas e sociedades laboráis  (Prazo: ata o 01/10/2019 ) 

 

 TR349F– Axudas a persoas traballadoras autónomas pola contratación indefinida de persoas asalariadas   (Prazo 
ata 30/09/2019) 

 

IGAPE 

 IG302A Avais do Igape. (Prazo: aberto todo o ano) 

 IG107 - Galicia emprende .Axudas para novos emprendedores    ( Prazo  ata 27/06/2019) 

 IG406I Base reguladora das axudas a proxectos de consultoría e asistencia técnica nas Pemes. (Prazo: aberto todo 

o ano) 

 IG300C - Axudas do Igape aos proxectos piloto industria 4.0 en Galicia (II piloto industria 4.0), cofinanciados polo 

Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional con cargo ao programa operativo Feder Galicia 2014-2020. (Prazo: 

ata o 15/03/2019 e ata o 20/09/2019 segundo que liña) 

 IG406F-Axudas do Igape para novos emprendedores  ( Prazo: ata 18/10/2019) 

 IG408A - Axudas aos proxectos de investimento empresarial, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Deselvolve-

mento Rexional, no marco do programa operativo FEDER Galicia 2014-2020. (Prazo: ata o 30/12/2019) 

 

 Máis axudas do IGAPE 

 

VOLVER AO ÍNDICE 

https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codCons=MR&codProc=701D&procedemento=MR701D
https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR443A&ano=2018&numpub=1&lang=gl
https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR701D
https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR341D
https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR802J
https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR802J
https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR802G
https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR802G
https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR349F
https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IG302A
http://www.igape.es/es/base-xeral-de-axudas/ficha/IGAP364
https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IG406I
https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IG300C
https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IG300C
https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IG406F
https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IG408A
https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IG408A
http://www.igape.es/gl/base-xeral-de-axudas/axudas/0/IGAP


23 

  

Boletín de emprego 

4 de xuño de 2019 

AXUDAS e SUBVENCIÓNS A EMPRESAS E AO EMPRENDEMENTO 

OUTRAS AXUDAS E SUBVENCIÓNS 

VOLVER AO ÍNDICE 

ESPAZO DE TRABALLO  (COWORKING) DO PAZO DE ARENAZA 

PLAN EMPREGO LOCAL ( PEL 2016-2019)  

O Coworking Pazo de Arenaza é un espazo de traballo provincial de carácter público, que facilitará ás persoas  

usuarias, a posibilidade de dispoñer dun espazo dotado dunha serie de servizos e infraestruturas comúns que, pro-

piciando a relación con outras empresas e/ou profesionais nunha situación similar, melloren as súas posibilidades 

de crecemento, consolidación e éxito empresarial. 

Localización: O Coworking Pazo de Arenaza localízase na parroquia de Iñás, lugar de Campamento, Carretera 

Nacional N-VI, 15.171,Oleiros (A Coruña). 

 

Persoas destinatarias: Poderán optar ao acceso e uso das instalacións e/ou servizos calquera persoa física ou xurí-

dica cuxo proxecto empresarial cumpra unhas condicións mínimas de viabilidade e reúna os seguintes requisitos: 

 
 Persoas emprendedoras 

 Novas empresas 

 Usuarios/as puntuais 

 

Máis información:https://arenaza.pel.gal/gl 

 

VENTANILLAS ÚNICAS EMPRESARIAIS 

PUNTOS DE ATENCIÓN Á PERSOA EMPRENDEDORA 
 

A través do punto de atención da túa Cámara de Comercio, podes acceder a:  

 Asesoramento integral para crear a túa empresa:  

  Apoio no deseño do teu plan de negocio. 

  Orientación sobre formas xurídicas para constituír a túa empresa.  

   Información sobre axudas e subvencións.  

 Realización dos trámites necesarios ante as Administracións 

Máis información: https://bit.ly/2zCqvET  

https://arenaza.pel.gal/gl
https://www.camara.es/creacion-de-empresas/ventanilla-unica-empresarial-punto-de-atencion-al-emprendedor
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OUTRA INFORMACIÓN  

BONIFICACIÓNS / REDUCIÓNS Á CONTRATACIÓN LABORAL: https://goo.gl/nzJksA  

PAGO ÚNICO DA PRESTACIÓN POR DESEMPREGO: https://goo.gl/2BgaZl  

SUBSIDIO MAIORES 52 ANOS : https://bit.ly/2UzN7Rs 
 
SUBSIDIO EXTRAORDINARIO POR DESEMPREGO: https://bit.ly/2MrYMze  
 

COTIZACIÓN RÉXIME EMPREGAS/OS DE FOGAR 2019:    https://bit.ly/2GV0Lcq 

COTIZACIÓN RÉMIXE AUTÓNOMOS 2019: https://bit.ly/2GXa3zH 

SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL 2019: http://www.salariominimo.es 

 

GUIA LABORAL : 

O Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social publica anualmente unha Guía Laboral  na que podes 

consultar  aspectos relacionados co dereito  do traballo, seguridade social, a búsqueda de posto de traballo. 

Podes consultar a Guía Laboral no seguinte enlace: : http://www.mitramiss.gob.es/es/Guia/texto/index.htm 

https://goo.gl/nzJksA
https://goo.gl/2BgaZl
http://www.sepe.es/contenidos/personas/prestaciones/he_dejado_cobrar_paro/tengo_mas_de_55_anos.html
https://bit.ly/2MrYMze
https://bit.ly/2GV0Lcq
https://bit.ly/2GXa3zH
http://www.salariominimo.es
http://www.mitramiss.gob.es/es/Guia/texto/index.htm
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Para acceder aos servizos que ofrece o SPEG podes utilizar a Oficina virtual ou a aplicación para dispositivos 

móbiles Mobem. 

Para comezar a utilizar calquera das dúas plataformas, ademais de estar dado de alta como demandante de empre-

go, deberás solicitar a alta na túa Oficina de Emprego cando fagas a inscrición ou en calquera momento posterior. 

Enviaránche as claves mediante correo electrónico. 

 

MOBEM é unha aplicación informática nativa para cada unha das plataformas móbiles máis empregadas na ac-

tualidade (Android, iOS, Blackberry OS, Windows Phone). Dende esta aplicación poderás: 

 

 Renovación da demanda de emprego. 

 Consulta de eventos e da axenda (Pódense ver as datas de renovación da demanda, citas de orientación laboral, 

etc.). 

 Configuración dos datos da conta de usuario. 

 

Máis información sobre o uso de MOBEM: https://bit.ly/2FTWXHQ 

 

 

OFICINA VIRTUAL: Poderás acceder aos seguintes servizos:  

 

 Renovación da demanda, impresión de documentos e axenda 

 Consulta e modificación de datos 

 Ádscrición a ofertas 

 Solicitar cursos de formación 

 Orientación laboral 

 Recuperación de alta da demanda 

 

 

Máis información sobre o uso da OFICINA VIRTUAL: https://bit.ly/2QvVL1E 

  

 

ATENCIÓN! RECUPERACIÓN DE ALTA DA DEMANDA DENDE A OFICINA VIRTUAL:  

 

No caso de que causases baixa hai menos de 30 días e a dita baixa fora por colocación ou manifestación de coloca-

ción (neste enlace podes seguir os pasos para recuperala).  

 

Debes, evidentemente, ter as claves de acceso á oficina virtual. Isto permítenos aforrarnos a viaxe á oficina de 

emprego. 

O SERVIZO PÚBLICO DE EMPREGO DE GALICIA A TRAVÉS DE INTERNET 

4 de xuño de 2019 

https://bit.ly/2FTWXHQ
https://bit.ly/2QvVL1E
http://emprego.xunta.gal/portal/index.php/gl/?option=com_content&view=article&id=435

