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EN PORTADA

Lalín acolleu unha xornada sobre emancipa-
ción xuvenil onde participaron máis de 160 
mozos e mozas dos concellos do Deza    

  
Mércores, 12 Xaneiro 2011 00:00 
Máis de 160 alumnos dos centros de secundaria de Lalín asistiron hoxe a 
unha xornada sobre emancipación xuvenil, onde se analizaron os recursos 
da administración para facilitar o tránsito da mocidade a unha vida inde-
pendente. Deste xeito, os participantes na xornada puideron coñecer as 
axudas e subvencións que, en materia de emprego e vivenda, ten en vigao 
a Xunta de Galicia.
O director xeral de Xuventude e Voluntariado, Ovidio Rodeiro, destacou 

que a estratexia Xuventude 2013 conta con 240 medidas para facilitar a emencipación xuvenil. Rodeiro tamén fixo referencia ao in-
cremento orzamentario do programa Aluga, que en 2011 investirá case 11 millóns de euros para axudas ao aluguer de vivendas para os 
máis novos. Esta iniciativa forma parte dunha serie de charlas informativas sobre emancipación organizadas pola Dirección Xeral de 
Xuventude e Voluntariado, nas que están participando máis de sesenta concellos de toda Galicia.

Programa Euroescola 2011    
  

Xoves, 13 Xaneiro 2011 18:53 
Como cada ano, a Oficina do Parlamento Europeo en España convoca a XVII edición de 
Concurso Euroscola
O concurso Euroscola é un xogo on-line de habilidades, destrezas e coñecementos vinculado 
a temas de gran trascendencia europea.
Na edición deste ano, e coincidindo co ANO EUROPEO DO VOLUNTARIADO 2011, o tema 

central terá por obxectivo fomentar o voluntariado entre a mocidade no marco da Unión Europea.
Euroscola está destinado a mozos e mozas, entre 15 e 18 años, que estudan Ensinanza Secundaria Obrigatoria (ESO), Bacharelato ou 
Ciclos de Formación Profesional de Grao Medio en centros educativos españois.
Para participar é necesario inscribirse por equipos, formados por 10 alumnos e un profesor que será o líder. Cada centro escolar pode 
presentar tantos equipos como desexe, aínda que solo un por centro pode aspirar a gañar o premio.
A inscrición no concurso pódese realizar na páxina Web: www.euro-scola.com dende o 1 de xaneiro ao 1 de marzo inclusive.
Tes máis información no apartado de Programas Europeos

NOVAS E ACTIVIDADESEN PORTADA

O plan Aluga amplía as axudas para o alugueiro de vivendas ata os 10,8 millóns 
de euros    

  
Xoves, 13 Xaneiro 2011 08:48 
O programa Aluga, que atende as necesidades das persoas que demandan vivenda en 
alugueiro en Galicia, rexistra na actualidade as mellores cifras de familias beneficiarias e 
importe de axudas dende que en 2006 botou a andar o programa. 
A día de hoxe 3.222 familias galegas benefícianse das axudas do programa Aluga, cando 
en decembro de 2007 eran 2.304 e no mesmo mes de 2008 os beneficiarios eran 2.980.
A mesma situación acontece no que respecta aos fondos previstos para axudas ao alu-
gueiro. O pasado 30 de decembro de 2010 o Diario Oficial de Galicia publicaba a Resolu-
ción pola que se establece que en 2011 se concederán axudas ao alugueiro por importe de 
10,8 millóns de euros, una contía superior á do ano anterior e moi superior a de calquera 
dos anos do goberno bipartito. En 2008 o goberno bipartito presupostou para axudas ao 
alugueiro un total de 8,5 millóns de euros e a media dos anos 2006-2008, con orzamen-
tos elaborados e executados na súa totalidade polo anterior goberno a media dos fondos 
destinados ás axudas de alugueiro non chegou aos 7,7 millóns de euros.

 
ORDES ANUAIS DE AXUDAS PARA ALUGUEIRO

2008: 8,5 millóns de euros
Media 2006-2007-2008: 7,7 millóns de euros
2011:10,8 millóns de euros

Na actualidade o programa Aluga ten capacidade para dar resposta á demanda existente. A parte das 3.222 familias que se benefician 
do mesmo, a día de hoxe están inscritas no programa outras 386 vivendas xa dispoñibles para alugar e tramítase a incorporación do-
utras 842 vivendas cuxos propietarios solicitaron adherirse ao programa Aluga.
Entre as vivendas xa dispoñibles e as que están en trámite de incorporación ao programa suman 1.228 vivendas, mentres que a día de 
hoxe os demandantes de vivenda en alugueiro ao abeiro do programa Aluga son 1.016 en toda Galicia.
Xestión mais eficaz dos fondos
O incremento do número de vivendas e dos fondos destinados ao programa Aluga foi posible, entre outras cousas, pola racionalización 
introducida no programa polo actual goberno, reducindo de maneira drástica o custe de xestión do programa.
O goberno anterior externalizou a xestión do programa de vivenda en alugueiro, que era realizada por persoal contratado polas xestu-
res, alleo ao IGVS e á Xunta de Galicia. En tres anos os custes de persoal ascenderon a preto de cinco millóns de euros e os custes totais 
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de xestión do programa achegáronse aos nove millóns de euros. A recuperación da xestión do programa por parte do IGVS supón, para 
o mesmo período de tres anos, un aforro de preto de seis millóns, ao reducirse a menos de tres millóns os gastos totais de xestión do 
programa, destacando especialmente a redución en gastos de persoal, que quedan en pouco máis de 1,2 millóns para un período de tres 
anos.
 
COSTE DE XESTIÓN DAS AXUDAS DE ALUGUEIRO
Tres anos co Goberno bipartito. Persoal 8,7 millóns de euros
Custe total 4,8 millóns de euros
Tres anos co Goberno actual. Persoal 2,9 millóns de euros
Custe total 1,2 millóns de euros

Desvío da atención
Con declaracións como as realizadas hoxe respecto do programa Aluga o PSdeG-PSOE únicamente pretende desviar a atención sobre a 
redución das axudas do Plan de Vivenda por parte do goberno presidido por Rodríguez Zapatero, entre as que se contan a eliminación 
da axuda á promoción de vivendas en alugueiro e a reducción das axudas á promoción de aloxamentos protexidos, tamén en réxime de 
alugueiro. Tamén desaparece a Axuda Estatal Directa á Entrada para a compra de vivendas protexidas e a axuda á promoción de solo 
destinado á construción de vivenda protexida, e redúcense as axudas ás oficinas municipais de rehabilitación.
Esta eliminación e redución de axudas do Plan de Vivenda suporá para os cidadáns de Galicia a perda de arredor de 150 millóns de 
euros. 

Ciclo de cine: Nos vieiros da mente    
  

Venres, 14 Xaneiro 2011 10:54 
A Subdireción Xeral de Xestión Sociosanitaria e Saúde Mental e a Fundación Novacaixagalicia desenvol-
ven o ciclo de cine “Nos vieiros da mente” dentro do Proxecto NISE que loita contra a estigmatización da 
enfermidade mental, achegan algúns títulos actuais que mostran diferentes patoloxías dende perspecti-
vas totalmente opostas. 
O ciclo Nos vieiros dá mente trae filmes que van dende o humor negro de Mejor... Imposible de James L. 
Brocks, á visión desgarradora de Alan Parker con Birdy, sen esquecer o excepcional documental realizado 
en primeira persoa por Vicente Rubio (Só, 2009).
Proxectaranse nas Sedes Fundación Caixa Galicia en Ferrol, Vigo, A Coruña, Santiago de Compostela, 
Lugo, Ourense, Pontevedra as seguintes películas:
Só (2009, España, Vicente Rubio)
Spider (2002, Canadá, David Cronenberg)

Inocencia interrompida (1999, USA, James Mangold)
Mr Jones (1993, USA, Mike Figgis)
O fillo da noiva (2001, Arxentina, Juan José Campanella)
Mellor imposible (1997, USA, James L. Brooks)
Pollock: A vida dun creador (2000, USA, Ed Harris)
Birdy (1984, USA, Alan Parker)

Máis inforamción en www.fundacioncaixagalicia.org

Rede de Mozos de Greenpeace    
  

Venres, 14 Xaneiro 2011 11:46 
A Rede de Mozos de Greenpeace agrupa rapaces/as de entre 14 e 25 anos que queren 
facer o futuro máis verde e máis renovable.
Ser membro da Rede de Mozos é realizar un traballo como voluntario/a en Greenpea-
ce, con xente da misma idade. Realizan encontros relacionados con diferentes cam-
pañas de Greenpeace nas que se fan actividades de sensibilización. Ademais se pode 
colaborar dende o colexio, facendo do centro escolar un centro membro da GreenRed 
transformándoo e entrando en acción!
Se tes entre 14 e 25 anos e queres participar, podes contactar con Greenpeace: redde-
jovenes@greenpeace.esEste enderezo de correo-e está a ser protexido de programas 
autómatas de envío de correo non sedexado, precisas activar o JavaScript para velo 
pronto recibirás máis información e propostas de acción.
A rede de Jóvenes é xente de todos os rincóns de España, que usa Internet para man-

ternse comunicados e informados. Para iso teñen un intranet GAIA onde se coordinan para realizar actividades, formación, intercam-
biamos de información...
Para acceder a GAIA é preciso ter unha clave de acceso que a Rede de Mozos pasará aos interesados tras encher o formulario de ins-
crición.
Se queres contactar con Greenpeace: reddejovenes@greenpeace.esEste enderezo de correo-e está a ser protexido de programas autó-
matas de envío de correo non sedexado, precisas activar o JavaScript para velo 
Máis información en www.greenpeace.org

FORMACIÓN OUTROS CURSOS

Cursos de lingua galega 
   
Venres, 14 Xaneiro 2011 09:00 
A Consellería de Educación convoca cursos preparatorios para a consecución dos certificados de lingua galega (Celga), nos niveis 1, 2, 
3 e 4, para o ano 2011.
Os cursos preparatorios para os certificados de lingua galega, Celga, van dirixidos a todas as persoas maiores de dezaseis anos, ou 
aqueles que os cumpran no ano natural da convocatoria, que desexen certificar a súa competencia en lingua galega.
Prazo: ata cinco días antes da data establecida por cada escola oficial de idiomas para o inicio do curso. As solicitudes presentaranse 
na secretaría da escola oficial de idiomas onde teña lugar o curso.
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ou organizacións que concorran á presente convocatoria sempre que reúnan os seguintes requisitos e tendo en conta as obrigas das 
persoas ou entidades beneficiarias a que se refire o artigo 14 da Lei Xeral de Subvencións.
2. As idades para poder participar nas diferentes Accións son as que figuran no apartado Segundo das bases reguladoras (Orde 
IGD/3645/2009, de 29 de decembro publicada na orde«BOE» n.º 11 de 13 dexaneiro de 2010)
3. Requisitos para as Persoas Xurídicas:
a) Estar debidamente inscrita no correspondente Rexistro Administrativo.
b) Ter xustificado, se é o caso, suficientemente, as axudas económicas recibidas con anterioridade do Ministerio de Igualdade así como 
de axudas recibidas no marco dos programas de acción comunitario «Xuventude» ou «A Xuventude en Acción».
c) Dispoñer da estrutura e capacidade abondo para garantir o cumprimento dos obxectivos, acreditando a experiencia operativa nece-
saria para iso.
d) Terán a consideración de persoas xurídicas para estes efectos:
1. As organizacións sen ánimo de lucro e asociacións legalmente establecidas.
2. Os Organismos Públicos a nivel local, rexional ou nacional, implicados no traballo xuvenil.
3. Os grupos de mozos. Neste caso, un/a dos/ás mozos do grupo (o ou a representante do devandito grupo) asumirá a responsabilidade 
de presentar a solicitude e de asinar a declaración de compromiso da axuda en caso de concesión.
Prazo de presentación de solicitudes:
 Para proxectos que empezan entre o 1 de maio e o 30 de setembro de 2011 o prazo límite é 1 de febreiro de 2011.
Para proxectos que empezan entre o 1 de xullo e o 30 de novembro de 2011 o prazo límite é 1 de abril de 2011.
Para proxectos que empezan entre o 1 de setembro de 2011 e o 31 de xaneiro de 2012 o prazo límite é 1 de xuño de 2011.
Para proxectos que empezan entre o 1 de decembro de 2011 e o 30 abril de 2012 o prazo límite é 1 de setembro de 2011.
Para proxectos que empezan entre o 1 de febreiro de 2011 e o 31 de xullo de 2012 o prazo límite é 1 de novembro de 2011.
Información: BOE do 14 de xaneiro de 2011

A Fundación La Caixa convoca 225 bolsas de postgrao para estudar en Espa-
ña, Europa, Estados Unidos    
  
Venres, 14 Xaneiro 2011 18:09 
Estas bolsas convócanse todos os anos.
As bolsas distribuínse:
-100 bolsas para Másters en España. Fin de prazo de presentación de solicitudes: 20 de marzo de 2011.
-65 bolsas para estudos de postgrao en Eruropa. Fin de prazo de presentación de solicitudes: 20 de marzo de 2011.
-45 bolsas para estudos de máster ou doutorado ou tamén para proxectos de formación básica en investigación científica e técnica en 
EE.UU. Fin de prazo de presentación de solicitudes: 2 de maio de 2011.
-10 bolsas en Asía. A distribución destas 10 bolsas é a seguinte:
Seis bolsas para cursar un Máster of Negocio Administration (MBA) na China Europe International Business School (CEIBS), estable-
cida en Shanghái.
Dous bolsas para cursar un Máster of Business Administration (MBA) no Hong Kong University of Science and Technology (HKUST) 
Negocio School, establecida en Hong Kong.
Dúas bolsas para cursar un post Graduate Programme in Management (PGP) na Indian School of Business (ISB), establecida en Hyde-

Cada curso terá unha duración de 60 horas lectivas.
Cursos ofertados:
EOI de Ferrol: 981 324 025
Celga 4. Febreiro-xuño 2011: 16.30-18.30 os martes e xoves
Celga 2. Outubro-Decembro 2011: 11.30-13.30 — Luns, mércores e venres
Celga 3. Outubro-Febreiro 2012: 18.30-20.30 Martes e xoves
EOI de Santiago de Compostela: 981 554 710
Celga 4. Febreiro-Maio 2011: 18.30-21.30 Luns, mércores
Celga 4 Outubro- Xaneiro 2012.
EOI de Lugo: 982 284 893
Celga 3. Febreiro-Maio 2011: 9.30-12.00 Martes e venres.
Celga 4. Febreiro-Maio 2011: 9.30-12.00 Martes e xoves.
EOI de Ourense: 988 366 073
Celga 2. Marzo-Maio 2011: 16.30-18.30 Luns, mércores e xoves
Celga 4. Marzo-Maio 2011: 10.30-12.30 Martes, xoves e venres
EOI de Vigo: 986 260 210
Celga 1. Febreiro-Xuño 2011: 18.00-20.00 Mércores e venres
Celga 4. Febreiro-Xuño 2011: 10.30-12.30 Martes e xoves
Celga 4. Febreiro-Xuño 2011: 18.00-20.00 Mércores e venres
Celga 1. Outubro-Febreiro 2012: 18.00-20.00 Mércores e venres
Celga 3. Outubro-Febreiro 2012: 10.30-12.30 Martes e xoves
Celga 4. Outubro-Febreiro 2012: 18.00-20.00 Mércores e venres

Máis información no DOG do 14 de xaneiro de 2011 e en www.xunta.es/linguagalega

BOLSAS E AXUDAS CONVOCATORIA XERAL

Axudas do Injuve para actividades financiadas pola Comisión Eu-
ropea do programa A Xuventude en acción
Venres, 14 Xaneiro 2011 16:25 
O Instituto da Xuventude, convoca, en réxime de concorrencia competitiva, a concesión de axudas de carácter 
plurianual correspondentes ao ano 2011, de acordo coa estimación de créditos para os anos 2011 e 2012 e 
conforme ao establecido nas bases reguladoras citadas para a concesión de axudas a proxectos no marco do 

Programa de acción comunitario «A Xuventude en acción».
Requisitos para solicitar a subvención e formas de acreditación.
1. Terán a consideración de solicitantes, tanto as persoas físicas representantes dun grupo de mozos non asociados como as entidades 
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2) currículo vitae
3) carta de motivación
Máis información sobre os Cursos de Verán de Estudos Eslavos:
LŠSS Praha 29.7.- 6.8.2011: http://lsss.ff.cuni.cz/
LŠSS Olomouc 23.7. - 20.8 2011: http://lsss.upol.cz/
LŠSS Brno 23.7. - 20.8.2011: http://www.phil.muni.cz/kabcest/
Embaixada da República Checa: http://www.mzv.cz/madrid

BOLSAS E AXUDAS FORMACIÓN PRACTICA

Períodos de prácticas remunerados para tradutores na UE    
  
Mércores, 12 Xaneiro 2011 08:19 
Está aberto o prazo de inscrición para un período de prácticas remunerados para tradutores no Parlamento da Unión Europea. A data 
de inscrición finaliza o 15 de febreiro de 2011 e o periodo de prácticas comenzaría en xullo
Os períodos de prácticas remunerados para tradutores estarán reservados a titulados universitarios ou de centros asimilados, co fin 
de que poidan completar os coñecementos adquiridos durante os seus estudos e familiarizarse coa actividade da Unión Europea e, en 
particular, do Parlamento Europeo.
Todo candidato a un período de prácticas remunerado para tradutores deberá:
- ser nacional dun Estado membro da UE ou dun país candidato (Croacia, a Ex República Iugoslava de Macedonia ou Turquía);
- ter cumprido 18 anos na data de comezo das prácticas;
- non ter gozado de ningún outro período de prácticas remunerado, nin ter desempeñado un traballo remunerado durante máis de catro 
semanas consecutivas, nunha institución europea ou nun grupo político ou no gabinete dun deputado ao Parlamento Europeo;
- ter finalizado, antes da data límite de presentación das solicitudes, estudos universitarios dunha duración mínima de tres anos avala-
dos por un título;
- ter un perfecto coñecemento dunha das linguas oficiais da Unión Europea ou da lingua oficial dun país candidato á adhesión e un 
coñecemento profundo doutras dúas linguas oficiais da Unión Europea.

A duración dos períodos de prácticas remunerados para tradutores é de tres meses. Os períodos de prácticas poderanse prorrogar ex-
cepcionalmente por un máximo de tres meses.

Data de inicio das prácticas Período de inscrición
1 de xaneiro                              15 de xuño - 15 de agosto
1 de abril   15 de setembro - 15 de novembro
1 de xullo   15 de decembro - 15 de febreiro
1 de outubro   15 de marzo - 15 de maio

Aconsellase non esperar ao último día destes prazos para presentar a súa candidatura; teña en conta que o elevado número de can-

rabad.
Fin de prazo de presentación de solicitudes: 5 de setembro de 2011.
-5 bolsas en Canadá para estudos de máster ou doutorado ou tamén para proxectos de formación básica en investigación científica e 
técnica en EE.UU. Fin de prazo de presentación de solicitudes: 2 de maio de 2011.
Información:
Área de Becas y Estudios Sociales.
Obra Social “la Caixa”
Av. Diagonal, 621, torre 2, planta 2 - 08028 Barcelona
Teléfono: 93 404 67 35
Horario: de 9 a 15 h, de lunes a viernes.
becas@fundacionlacaixa.es
Este enderezo de correo-e está a ser protexido de programas autómatas de envío de correo non sedexado, precisas activar o JavaScript 
para velo 
http://obrasocial.lacaixa.es/

BOLSAS E AXUDAS IDIOMAS

Bolsas para a República Checa    
  
Xoves, 13 Xaneiro 2011 11:46 
O Ministerio de Educación, Xuventude e Cultura Física da República Checa ofrece 7 bolsas para os Cursos de Verán de Estudos Eslavos 
(Praga- 2 bolsas, Brno 3 - bolsas, Olomouc -2 bolsas). A bolsa cobre a residencia en establecementos universitarios en réxime de pen-
sión completa, matrícula e excursións.
Organizadores:
Cursos de Verán de Estudos Eslavos están organizados polas Universidades Públicas en diferentes lugares da República Checa (Praga, 
Brno, Olomouc) durante o verán de 2011.
Requisitos dos solicitantes:
Ter suficiente coñecemento da lingua checa ou outra estranxeira (inglés, alemán ou francés). Os cursos son divididos en catro niveis 
segundo o coñecemento do checo - principiantes e tres niveis de avanzados.
Os candidatos que conseguen a bolsa recibirán aviso da parte da Universidade (aprox. en maio 2011) e deberán responder o antes po-
sible á Universidade para confirmar a participación no curso.
Candidaturas:
As candidaturas para as bolsas dos Cursos de Verán de Estudos Eslavos deberán presentarse por correo na Embaixada da República 
Checa nos formularios correspondentes antes do 18 de marzo de 2011
Dirección: Avenida Pío XII, 22 -24, 28016, Madrid, Tel.: 91 353 18 80
A candidatura debe conter:
1) aplicación - aplicacións son dispoñibles nas páxinas web das Universidades Públicas checas (indicadas máis abaixo), que organizan 
os Cursos de verán.
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Banco Herrero/axudas á investigación) ou ben en www.bancosabadell.es (Sociedade/Fundacion/Fundacion Banco Herrero/Axudas á 
Investigación).
O prazo para a presentación de solicitudes finaliza o día 31 de xaneiro de 2011.

BOLSAS E AXUDAS OUTRAS

Subvencións para desenvolver accións de formación laboral    
  
Mércores, 12 Xaneiro 2011 08:04 
A Secretaría Xeral da Emigración convoca subvencións dirixida a entidades sen ánimo de lucro para o desenvolvemento de accións de 
formación laboral que contribúan a incrementar a participación das persoas inmigrantes e retornadas no mundo laboral, a través de 
accións formativas na Comunidade Autónoma galega.
O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 14 de febreiro de 2011.
Máis información no DOG do 12 de xaneiro de 2011 e en www.galiciaaberta.com

Axudas para a produción de curtametraxes    
Xoves, 13 Xaneiro 2011 08:32  
O Instituto da Cinematografía e das Artes Audiovisuais convoca para o ano 2011 axudas sobre proxecto para a produción de curtame-
traxes e para curtametraxes realizadas.
Poderán solicitar estas axudas as empresas produtoras inscritas previamente como tales na Sección Primeira do Rexistro de Empresas 
Cinematográficas e que teñan a condición de independentes.
O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 15 de marzo de 2011.
Máis información no BOE do 13 de xaneiro de 2011 e en www.mcu.es

Axudas para obras audiovisuais con emprego de novas tecnoloxías    
Xoves, 13 Xaneiro 2011 08:48 
 O Instituto de Cinematografía e Artes Audiovisuais convoca axudas para a realización de obras audiovisuais que, utilizando novas tec-
noloxías no campo audiovisual e cinematográfico, destínense á súa difusión por calquera medio de transmisión electrónica que permita 
emitir e recibir conxuntamente imaxe e son distinto do propio das salas de exhibición, televisión ou vídeo doméstico.
Poderán acceder a estas axudas as persoas físicas ou xurídicas.
O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 1 de marzo de 2011.
Máis inforamación no BOE do 13 de xaneiro de 2011 e en www.mcu.es

didaturas pode saturar o sistema.
Os períodos de prácticas para tradutores realízanse en Luxemburgo.

Máis información e formulario de solicitude na web: 
http://www.europarl.europa.eu/parliament/public/staticDisplay.do?id=147&pageRank=5&language=ES

Bolsas do Congreso de Deputados sobre a Unión Europea    
  
Mércores, 12 Xaneiro 2011 08:27 
O Congreso dos Deputados convoca 3 bolsas individuais para realizar as tarefas ou estudos aplicados de carácter documental, estatís-
tico, informativo, analítico e institucional relacionados cos órganos e a actividade da Unión Europea en xeral ou calquera outra colabo-
ración práctica relacionada coa Unión Europea.
Cada unha das tres bolsas terá unha duración de doce meses e a súa contía total será de 12.900 € brutos por ano.
Requisitos:
a) Ter obtido a licenciatura ou título equivalente nos tres anos anteriores á data da publicación oficial desta convocatoria.
b) Acreditar preparación teórica específica en materias relacionadas cos órganos ou actividades da Unión Europea e, no seu caso, ex-
periencia práctica sobre tales materias.
c) Non ter gozado doutra bolsa do Congreso dos Deputados ou do Senado.
d) Posuír unha competencia suficiente en lingua castelá e en lingua inglesa, como mínimo, e noutras linguas de países membros da 
Unión Europea.
e) Ter nacido despois do 1 de xaneiro de 1979.
O prazo para presentar solicitudes estará abaerto ata o 27 de xaneiro de 2011.
Máis información no BOE do 6 de xaneiro de 2011 e en www.congreso.es

Axudas á Investigación    

Mércores, 12 Xaneiro 2011 09:28 
A Fundación Banco Herrero convoca 7 axudas á investigación científica para aspirantes procedentes de todo o territorio español, 
destinadas á promoción e desenvolvemento de traballos científicos ou estanzas en Universidades ou outros Centros de Investigación 
españois ou estranxeiros, preferentemente en campos do coñecemento económico, empresarial e social.
A contía individual das axudas é de 5.000 euros, podendo variar este importe en atención ao presuposto e circunstancias de cada pro-
posta.

Bases xerais
1. Poderán optar ás axudas todas as persoas que reúnan, a xuízo do Padroado, os requisitos precisos para o seu desfrute.
2. As axudas terán unha duración máxima dun ano.
3. A remuneración do importe asignado efectuarase da seguinte forma: o 30% ao iniciarse o traballo; outro 30% tras a aprobación por 
parte da Fundación do avance semestral, e o resto á aprobación do traballo final.
4. Os candidatos realizarán a solicitude a través dunha aplicación informática dispoñible na web www.bancoherrero.es ( Fundación 
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Para ser beneficiarias, as entidades sen ánimo de lucro deberán cumprir os seguintes requisitos:
Ter personalidade xurídica e capacidade de obrar e, se é o caso, estar debidamente inscritas no correspondente rexistro público.
Dispoñer de capacidade técnica e de xestión suficientes para a execución dos correspondentes proxectos. 
As solicitudes poderán presentarse ata o 18 de febreiro de 2011.
Máis información no DOG do 17 de xaneirod e 2011 e en http://traballo.xunta.es

III edición dos premios ás iniciativas para o fomento da creatividade aplicada 
para o ano 2011    
  

Luns, 17 Xaneiro 2011 08:19 
O IGAPE convoca a III edición dos premios ás iniciativas para o fomento da creatividade aplicada.
As iniciativas que se presenten a concurso consistirán en propostas creativas que poidan conducir a un novo 
produto ou servizo, á mellora dos existentes, á implantación de novos proxectos e ao aumento da capacidade 
competitiva das empresas, do capital humano e do territorio.
Identifícanse como actividades prioritarias as enerxías alternativas, loxística, industria naval, ambiente e na-
tureza e turismo.
Poderán optar aos premios as persoas físicas ou xurídicas, departamentos universitarios e centros tecnolóxi-
cos de calquera ámbito territorial que presenten iniciativas non premiadas noutros concursos. As persoas 

xurídicas non poderán ter ánimo de lucro.
As iniciativas recibidas seguirán as seguintes fases de desenvolvemento:
Fase I: iniciativa. Nesta primeira fase as propostas creativas que se presenten deben conducir a un novo produto ou servizo, á mellora 
dos existentes, á implantación de novos proxectos e ao aumento da capacidade competitiva das empresas, do capital humano e do 
territorio, conforme os criterios sinalados no artigo seguinte.
Fase II: pre-proxecto. Na segunda fase, as propostas creativas, que xa superaron a fase anterior, deberán desenvolver e concretar conti-
dos relativos á aceptación polo mercado, á adecuación ao desenvolvemento das comarcas, á planificación e orzamento e ás necesidades 
técnicas e tecnolóxicas para levar a cabo a idea, segundo se indica no artigo seguinte.
Fase III: proxecto: Acadarán a fase III aquelas iniciativas que teñan superado as dúas fases anteriores e que, logo de proposta asinada 
pola comisión de seguimento e o coordinador e aceptación, de ser o caso, polo Igape, sexan obxecto dun acordo específico con este 
organismo a través do cal se realizará a colaboración entre o Igape e o premiado. A través deste acordo específico, o Igape realizará os 
labores de información e asesoramento ao dito premiado para que este poida ter acceso ás liñas de colaboración máis adecuadas para 
o desenvolvemento do seu proxecto, sen que a suscrición deste implique obrigas económicas para as partes.
O prazo de presentación das iniciativas para a fase I estará aberto ata o 3 de marzo de 2011.
Máis información no DOG do 16 de xaneiro de 2011 e en www.igape.es

Proxectos de cooperación para o desenvolvemento no exterior    
  
Xoves, 13 Xaneiro 2011 10:25 
A Xunta de Galicia convoca subvencións a proxectos de cooperación para o desenvolvemento no exterior promovidos polos axentes 
de cooperación, para actividades de educación para o desenvolvemento e para a consolidación e fortalecemento de organizacións non 
gobernamentais de desenvolvemento.
Tipos de axudas:
Axudas a proxectos de cooperación para o desenvolvemento no exterior promovidos polos axentes de cooperación
Axudas a ONGD para actividades de educación para o desenvolvemento
Axudas para a consolidación e o fortalecemento de ONGD
Requisitos das entidades: estar inscritas no Rexistro Galego de Axentes de Cooperación para o Desenvolvemento.
Ter sede, domicilio social ou delegación permanente na Comunidade Autónoma de Galicia.
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 31 de xaneiro de 2011.
Máis información o DOG do 30 de decembro de 2010 e en www.cooperaciongalega.org

Subvencións para a realización de actividades de información, orientación e 
busca de emprego.    
  
Venres, 14 Xaneiro 2011 09:21 
A Consellería de Traballo e Benestar convoca subvencións ás entidades que realicen accións de información, orientación e busca de 
emprego articuladas en itinerarios personalizados de inserción profesional e dirixidas a mellorar as posibilidades de ocupación dos 
demandantes de emprego inscritos no Servizo Público de Emprego de Galicia.
Requisitos: entidades que teñan personalidade xurídica propia e carezan de fins lucrativos, en concreto, as universidades públicas, as 
corporacións locais, as confederacións e asociaciacións empresariais e sindicais de Galicia, as fundacións dependentes das organiza-
cións empresariais e sindicais de Galicia especializadas na realización de accións de información e orientación laboral e as entidades 
especializadas en atención a determinados colectivos, preferentemente con diminucións físicas, psíquicas ou sensoriais, que realicen 
accións de información e orientación profesional de acordo co previsto nestas bases reguladoras.
O prazo para a presentación de solicitudes estará aberto ata o 15 de febreiro de 2011.
Máis información no DOG do 14 de xaneiro de 2011 e en http://traballo.xunta.es

Subvencións a asociacións para accións de fomento de emprego    
  
Luns, 17 Xaneiro 2011 08:04 
A Consellería de Traballo e Benestar convoca axudas e subvencións que baixo a rúbrica xeral de programas de cooperación, destinadas 
ao financiamento de accións de fomento de emprego.
Poderán ser beneficiarios/as das axudas e subvencións previstas nesta orde os organismos autónomos, empresas públicas e outros 
entes públicos do Estado, organismos autónomos, entes de dereito público, sociedades mercantís, fundacións públicas, universidades 
e outros entes públicos da Comunidade Autónoma de Galicia e as entidades sen ánimo de lucro.



Revista 
  Semanal da Rede Galega de Información Xuvenil

17 Xaneiro de 2011 - Revista 800 8

intención final é contribuir a mellora, a través das novas tecnoloxías, tanto a exploración do mar como a explotación sostible dos recur-
sos, súa conservación ambiental e a seguridade das persoas que traballan nél.
Para confirmar a calidade de excelente dos proxectos presentados, se valorarán en conformidade a tres estrictos criterios: o grado de 
innvación, o nivel tecnolóxico, e a funcionalidade e eficiencia do deseño. Haberá premios en metálico para os tres mellores proxectos 
que pasen dita criba: un primerio de 3000 euros, un segundo de 2000 euros e un terceiro de 1000 euros.
Ademáis, os candidatos que obteñan o primeiro e segundo premio terán a posibilidade de realizar 3 meses de prácticas en Inova Con-
sultores en Excelencia e Innovación Estratéxica e Marine Instruments.
O prazo de admisión das candidaturas se abrirá ó longo do mes de outubro de 2010 e finalizará a mediados do mes de xuño de 2011.
Para obter máis información, os interesados deberán dirixirse a páxina web:  www.campusdomar.es
Para máis información:
Tesa Díaz-Faes /Carmen González
610 53 36 50 – 986 91 78 92
tdiaz@mundinova.es
cgonzalez@mundinova.es

EMPREGO EMPREGO PUBLICO

Unha praza de Axente de Igualdade   
 
Mércores, 12 Xaneiro 2011 07:53 
O Concello de Baiona (Pontevedra) convoca unha praza de Axente de Igualdade.
O obxecto das presentes bases é a cobertura baixo contrato de interinidade do posto de Axente de Igualdade pertenecente ó grupo A2, 
nivel 23 de complemento de destino, escala de Administración Especial, Subescala Técnica, vacante na plantilla de persoal funcionario 
e prevista na Oferta Pública de Emprego de 2010, en tanto non sexa cuberta de forma definitiva mediante o correspondente proceso 
de selección.O sistema selectivo escollido é do concurso oposición libre, en virtude da necesidade de que os candidatos amosen a súa 
idionedade para o posto a cubrir.Para tomar parte na selección será preciso cumpri-los requisitos seguintes na data de remate do prazo 
concedido para a presentación de instancias:
1. Ter nacionalidade española. Os/as nacionais doutros estados da Unión Europea poderán acceder ó posto de traballo consonte o dis-
posto no artigo 57 da Lei 7/2007 do Estatuto Básico da función Pública.
2. Ter cumplido dezaseis anos e non exceder da idade máxima de xubilación forzosa.
3. Estar en posesión dunha titulación de Grao Medio ou Superior no ámbito das ciencias Sociais ou Xurídicas.
4. Ter ingresado na tesoureria do concello de Baiona a cantidade de 18 €, como dereitos de exame.
As solicitudes poderán presentarse en instancia que se facilitará polo concello durante o prazo de vinte días naturais contados a partir 
do día seguinte á publicación das bases no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra.
Máis información: Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra (BOP), núm. 7, do mércores 12 de xaneiro de 2011. www.depontevedra.es

PREMIOS E CONCURSOS

XIII edición do Certame Fotográfico Xosé Manuel Eirís    
  
Luns, 17 Xaneiro 2011 08:49 
O Concello de Carballo, a través da Concellaría de Cultura, convoca a XIII edición do Certame Fotográfico ‘Xosé 
Manuel Eirís’.
s interesados e interesadas en participar no concurso deben presentar as súas propostas antes do 7 de febreiro 
de 2011.
A dotación total do concurso é de 1.850 euros en premios, repartidos nas seguintes categorías:
Primeiro premio: 700 euros e diploma.
Segundo premio: 450 euros e diploma.
‘Premio Especial Carballo’ á mellor fotografía que faga referencia directa ao municipio de Carballo en calquera 
dos seus aspectos: 450 euros e diploma.
O xurado tamén poderá conceder accésits por un importe total de 250 euros. Cada autor ou autora poderá 
presentar un número máximo de tres obras, aínda que cada imaxe non poderá obter máis dun premio. As foto-
grafías realizaranse en branco e negro ou cor e o tema das imaxes é libre.

Os traballos poderán presentarse no Rexistro Xeral do Concello de Carballo, no Rexistro auxiliar de Cultura ou por correo certificado 
en sobre pechado no que deberá presentarse toda a documentación necesaria, facendo constar no remite o pseudónimo empregado, xa 
que todas as obras se presentan baixo alcume.
Máis información en www.carballo.org

Premio Marine Inova 2010 
Martes, 11 Xaneiro 2011 09:08
Campus do Mar pon en marcha o I Premio Marine Inova 2010, o primerio 
galardón destinado a fomentar a innovación tecnolóxica aplicada ó mar 
entre os universitarios galegos.
O premio busca recoñecer e apoiar os proxectos tecnolóxicos orixinais e 
innovadores de universitarios do Campus do Mar, que teñan aplicación di-
recta ó medio marino: súa explotación, seu desenvolvemento sostible, a 
súa conservación e a súa utilización segura para o home.
Os alumnos menores de 30 anos de calqueira das titulacións pertencen-
tes o Campus do Mar serán, en exclusiva, os posibles participantes neste 
concurso. Os candidatos deben desenvolver un traballo de creación propia, 
orixinal e innovador, que teña aplicación real e directa co medio marino. A 
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Mércores, 12 Xaneiro 2011 13:30 
O Concello de Mocanda (Valencia), convoca 2 prazas de persoal funcionario (notificador) e 6 de persoal laboral, polo sistema de 
concurso-oposición.
O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días naturais, contados a partir da publicación no BOE.
Máis información BOE do 12 de xaneiro de 2011.

Convocadas prazas de médico de urxencias hospitalarias.    
  
Mércores, 12 Xaneiro 2011 13:31 
A Consellería de Sanidade do Servizo Canario de Saúde, convoca 15 prazas en Sta. Cruz de Tenerife e 10 nas Palmas de Gran Canaria, 
de médico de urxencias hospitalarias, 
polo sistema de concurso-oposición. O prazo de presentación de solicitudes é ata o 10 de febreiro de 2011.
Máis información BOIC do 10 de xaneiro de 2011. 

Convocadas prazas de Médicos, pediatras, odontoestomatólgos e técnicos de 
saúde pública    
  
Mércores, 12 Xaneiro 2011 13:32 
O Servizo Canario de Saúde, convoca 6 prazas de médicos de urxencia hospitalaria, 6 de pediatría, 2 de odontoestomatólgos e 1 de 
técnico de saúde público.
O prazo de presentación de solicitudes é ata o 10 de febreiro de 2011.
Máis información BOIC do 10 de xaneiro de 2011.

Convocadas prazas de mestres e profesores de ensinanza secundaria    
  
Mércores, 12 Xaneiro 2011 13:33 
O Departamento de Educación do País Vasco, convoca 1186 prazas de mestres, 112 de profesores de ensinanza secundaria e 38 de 
profesores de escolas oficiais de idiomas, polo 
sistema de concurso-oposición.
O prazo de presentación de solicitudes é ata o 31 de xaneiro de 2011.
Máis información BOPV do 10 de xaneiro de 2011. 

Convocadas prazas de peón especializado e persoal de servizos auxiliares.    
  
Mércores, 12 Xaneiro 2011 13:34 
O Goberno Autonómico de Aragón, convoca 5 prazas de perón especializado e 5 de persoal de servizos auxiliares, (todas reservadas 
para discapacitados)

Convocadas prazas de cabo de extinción de incendios.   
 
Mércores, 12 Xaneiro 2011 13:24 
O Consorcio de emerxencias de Gran Canaria (Las Palmas), convoca 13 prazas de cabo de extinción de incendios
polo sistema de concurso-oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días naturais, contados a partir da publicación no 
BOE.
Máis información BOE do 6 de xaneiro de 2011 

Convocada praza de operario de cemiterio no Concello de Ponteareas (Ponte-
vedra).    
  
Mércores, 12 Xaneiro 2011 13:26 
O Concello de Ponteareas, publica unha rectificación das bases desta convocatoria, comezando un novo prazo de presentación de soli-
citudes de 20 días naturais, contados a partir da publicación no BOE.
Máis información BOE do 11 de xaneiro de 2011. 

Convocadas 1 praza de auxiliar administrativo e 1 de limpadora no Concello de 
Cotobade (Pontevedra)    
  
Mércores, 12 Xaneiro 2011 13:28 
O Concello de Cotobade (Pontevedra), convoca 1 praza de auxiliar administrativo polo sistema de oposición e 1 de limpadora polo sis-
tema de concurso-oposición.
O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días naturais, contados a partir da publicación no BOE.
Máis información BOE do 11 de xaneiro de 2011 

Convocada 1 praza de administrativo e 1 de policía local, no Concello de Arteixo 
(A Coruña)    
  
Mércores, 12 Xaneiro 2011 13:29 
O Concello de Arteixo( A Coruña), convoca 1 praza de policía local e 1 de administrativo, polo sistema de oposición
O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días naturais, contados a partir da publicación no BOE. Máis información BOE do 11 de 
xaneiro de 2011.

Convocadas prazas de funcionario e persoal laboral    
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Convocadas prazas de persoal laboral e funcionario.    
  
Xoves, 13 Xaneiro 2011 14:44 
O Concello de Isla Cristina, convoca 2 prazas de técnico e 1 de letrado por concurso-oposición; 1 de técnico de xestión, 2 de auxiliar 
admtvo, 1 técnico superior de música, 1 de periodista
, 1 de conserxe e 1 de conductor, polo sistema de oposición.
O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días naturais, contados a partir da publicación no BOE. Máis información BOE do 8 de 
xaneiro de 2011.

Convocadas prazas de auxiliar administrativo , conserxe e policía local en Cam-
bre ( A Coruña)    
  
Xoves, 13 Xaneiro 2011 14:45 
O Concello de Cambre (A Coruña), convoca 2 prazas de auxiliar administrativo, 2 de policía local e 3 de conserxe polo sistema de opo-
sición
O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días naturais, contados a partir da publicación no BOE.
Máis información BOE do 8 de xaneiro de 2011. 

Convocadas prazas de bombeiros, veterinarios, mestres e xardineiros.    
Xoves, 13 Xaneiro 2011 14:46 
O Concello de Madrid, convoca 35 prazas de veterinarios, 220 de bombeiros, 15 mestres de primaris e 4 de mestres de infantil
43 de arquitecto técnico, 5 de aplicador de plaguicidas 30 de xardineiros e 35 de axentes de parques, polo sistema de oposición. O prazo
de presentación de solicitudes é de 20 días naturais, contados a partir da publicación no BOE.
Máis información BOE do 8 de xaneiro de 2011.

Convocadas prazas de profesor de danza.    
  
Xoves, 13 Xaneiro 2011 14:46 
O Concello de Puertollano, convoca 4 prazas de profesor de danza. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días naturais, con-
tados a partir da publicación no BOE.
Máis información BOE do 8 de xaneiro de 2011. 

Convocada 1 praza temporal de enxeñeiro informático na UDC    
  

O prazo de presentación de solicitudes é ata o 4 de febreiro de 2011.

Conductor de tractor rozadora para o Concello de Castro Caldelas    
 
Xoves, 13 Xaneiro 2011 09:32 
O Concello de Castro Caldelas abre un prazo de presentación de instancias para a participación no proceso de selección por concurso 
de méritos dun condutor tractor rozadora.
As solicitudes poderán presentarse ata o día 20 de xaneiro de 2011.
Máis información no BOP de Ourense do 13 de xaneiro de 2011 e na Omix de Castro Caldelas, teléfono 988 203 000

Operarios de servizos diversos para a Deputación de Lugo    
  
Xoves, 13 Xaneiro 2011 09:40 
A Deputación de Lugo fai unha convocatoria para ocupar empregos laborais temporais como operarios de servizos diversos  ao obxecto 
de que os/as seleccionados/as presten os seus servizos nos concellos da provincia de Lugo con cargo ao Plan de Emprego Provincial 
2011 (Plan Lugo Emprega).
Requisitos: Ser desempregado/a e estar inscrito/a nas oficinas de emprego da provincia de Lugo.
O prazo de presentación estará aberto ata o 19 de xaneiro de 2011.
Máis información no BOP de Lugo do 13 de xaneiro de 2011 e en www.deputacionlugo.org

Convocadas 2 prazas temporais para Licenciados en Químicas, Físicas ou Enxe-
ñería.    
  

Xoves, 13 Xaneiro 2011 14:42 
A Universidade da Coruña, convoca 2 prazas temporais (máximo 5 meses) (20h/semanais) no Centro de Investigación Tecnolóxias -La-
boratorio de Plásticos para Licenciados en CCQuímicas, ou CC Físicas ou Enxeñería.
Valorarase experiencia en tarefas de investigación e desnvolvemento no campo da Ciencia e Tecnoloxía de Polímeros ou no sector de 
Transformación de plásticos e cauchos ou similar, igualmente valorarase coñecementos de inglés e de ofimática.
O prazo de presentación de solicitudes é ata o 23 de xaneiro de 2011.Máis información www.udc.es

Convocada 1 praza temporal para licenciados en Bioloxía.    
  
Xoves, 13 Xaneiro 2011 14:43 
A Universidade da Coruña, convoca 1 praza temporal (6 meses), para licenciados en bioloxía, con experiencia en genética de poblacións 
, bioestadística, bioloxía de moluscos e dominio do inglés.
O prazo de presentación de solicitudes é do 12 ao 24 de xaneiro de 2011.
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Máis información BOE do 17 de xaneiro de 2011. 

Convocada 1 praza de administrativo, no Concello de Melide (A Coruña)    
  
Luns, 17 Xaneiro 2011 08:58 
O Concello de Melide, convoca 1 praza de administrativo, polo sistema de oposición.
O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días naturais, contados a partir da publicación no BOE.
Máis información BOE do 15 de xaneiro de 2011.

Convocadas prazas de operarios de limpeza    
  
Luns, 17 Xaneiro 2011 09:00 
O Concello de La Cistérniga, convoca 5 prazas de operarios de limpeza, polo sistema de oposición. O prazo de presentación de solicitu-
des é ata o 4 de febreiro de 2011. Máis información BOE do 15 de xaneiro de 2011.

Convocadas prazas de auxiliar técnico de laboratorio e enxeñeiro técnico indus-
trial.    
  
Luns, 17 Xaneiro 2011 09:01 
O Instituto Navarro de Administración Pública, convoca 2 prazas de auxiliar técnico e 6 de enxeñeiro técnico industrial, o prazo de pre-
sentación de solicitudes é ata o 14 de febreiro de 2011.
Máis información BON do 14 de xaneiro de 2011.

EMPREGO EMPREGO PRIVADO

Léctor de Códigos    
Martes, 11 Xaneiro 2011 10:18 
POLE COMMUNICATION ESPAñA SRL empresa do sector servizos información e comunicación dedicada a estudos de mercado a nivel 
de toda España. Estudos de mercado en pequenas e grandes superficies (Carrefour, Alcampo,...) necesita incorporar 2 postos de lector 
óptico e listados para A Coruña.
Se require:
Estudos de Bacharelato.

Xoves, 13 Xaneiro 2011 14:48 
A Universidade da Coruña, convoca 1 praza de enxeñeiro informático, valorándose experiencia en traballos de investigación
e desenvolvemento con procesad de datos médicos. O prazo de presentación de de solicitudes é ata o 25 de xaneiro de 2011.
Máis información www.udc.es

Lista de Reserva (Lista B) de Arquitectos. Concello de Pontevedra    
  
Venres, 14 Xaneiro 2011 07:38 
O Concello de Pontevedra convoca as bases reguladoras para a provisión de arquitectos.
Será a formación dunha lista de reserva (Lista B) para a provisión interina de prazas de arquitecto da escala de administración especial, 
subescala técnica, clase técnico superior, integradas no grupo A, subgrupo A-1.
O persoal da lista poderá ser nomeado funcionario interino para o desempeño de funcións propias de funcionarios de carreira nos su-
postos de que existan prazas vacantes e non sexa posible a súa cobertura por funcionarios de carreira, sexa necesaria a substitución 
transitoria dos titulares, para a execución de programas de carácter temporal ou cando o exceso ou acumulación de tarefas así o esixan.
Os aspirantes a ser incluídos na respectiva lista de reserva, deberán reunir, na data do remate do prazo para a presentación de solicitu-
des, os seguintes requisitos:
1. Posuír a nacionalidade española ou a de calquera dos Estados membros da Unión Europea.
2. Ter cumpridos 16 anos de idade e non exceder da idade máxima de xubilación.
3. Estar en posesión do título de licenciado en arquitectura ou estar en condición de obtelo na data de terminación do prazo de presen-
tación de instancias.
O modo de provisión será de concurso/oposición.
O prazo para a presentación de solicitudes será de 10 días naturais, contados a partir do seguinte á publicación da convocatoria xunto 
coas presentes bases no Boletín Oficial da Provincia.
Máis información: Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra (BOP), núm. 9, do venres 14 de xaneiro de 2011. www.depontevedra.es

Convocadas prazas de persoal funcionario el persoal laboral.    
  
Luns, 17 Xaneiro 2011 08:56 
O Concello de Gijón (Asturias), convoca 5 prazas de persoal administrativo polo sistema de oposición ,  1 de oficial de oficio e 3 de res-
ponsables de unidad de traballo social polo sistema de concurso-oposición.
O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días naturais, contados a partir da publicación no BOE.
Máis información BOE do 17 de xaneiro de 2011.

Convocada 1 praza de tractorista de obras, no concello de Sarria (Lugo).    
  
Luns, 17 Xaneiro 2011 08:56 
O Concello de Sarria, convoca 1 praza de tractorista de obras do cadro de persoal laboral fixo , polo sistema de concurso-oposición.
O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días naturais, contados a partir da publicación no BOE.
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Consultor/a de Selección para A Coruña    
  
Mércores, 12 Xaneiro 2011 11:07 
FASTER Ibérica ETT, un grupo de empresas do sector dos RRHH presente en España dende 1990, selecciona para a súa oficina da 
Coruña, un Consultor/a en Selección.
Funcións e Responsabilidades:
- Captación e mantemento de candidatos para a base de datos.
- Selección e valoración de candidatos. Contratación e administración de persoal. Seguridade social. Riscos laborais. Xestión de publi-
cacións nos diferentes portais de emprego.
- Visita técnica a empresas clientas. Atención e recepción de peticións de persoal.
- Colaboración comercial en mantemento de clientes.
- Colaboración comercial en funcións de telemercadotecnia.
Requisitos
- Ter estudos de Psicoloxía, Relacións Laborais ou carreiras afíns.
- Acreditar experiencia laboral de polo menos 2 anos, preferente en empresa de traballo temporal ou similar.
- Residencia na provincia do posto vacante
Os interesados deberán inscribirse na oferta na páxina web de infojobs:
http://www.infojobs.net/a-coruna/consultor-seleccion-para-coruna/of-if36043c1dc40fab5ad0dff57d15b4c

Transportista e montador de mobles    
  
Mércores, 12 Xaneiro 2011 11:18 
Actualmente, Logistica y Distribución J.L.Pantoja S.L.U. está a buscar candidatos para formar parte do seu equipo como Trasnportista 
e montador de mobles en Ourense
Requisitos do candidato:
O candidato que estamos a buscar debe ter os seguintes requisitos:
Como mínimo 2 anos de experiencia laboral nun campo relacionado
Posuír un título en “Graduado escolar e ESO” ou nivel de estudos superior
Os interesados poden inscribirse na oferta na páxina web de oficinaempleo:
http://www.oficinaempleo.com/empleo/trasnportista-y-montador-de-muebles-NzMxMTY=

Psicólogos para Aranjuez y Alcalá de Henares    
  
Mércores, 12 Xaneiro 2011 11:58 
Grupo5 acción e rehabilitación psicosocial busca 2 psicólogos para traballar en dous dos nosos CRL situados en Alcalá de Henares e en 
Aranjuez. As súas funcións principais serían as seguintes:
- Avaliación funcional vocacional-laboral.

Experiencia de máis de seis meses.
Disponibildade inmediata e coche propio.
Salario a partir de 423 euros/mes.
Xornada parcial en horario continuado.
Contrato de duración determinada a tempo parcial. 100 hrs. mensuais.
despacho.madrid@polecommunication.comEste enderezo de correo-e está a ser protexido de programas autómatas de envío de correo 
non sedexado, precisas activar o JavaScript para velo 

Técnica en Educación Infantil    
  
Martes, 11 Xaneiro 2011 10:20 
INICIA FORMACION Y CONSULTORIA, S.L. precisa incorporar unha técnica en Educación Infantil para A Coruña. Traballo de coidado e 
educación de nenos de 0 a 3 anos de idade.
Se require:
- Estudos de nivel superior en Psicopedagoxía.
- Experiencia demostrable en coidado de nenos, cun período de dous anos.
Se ofrece:
- Salario de 400 a 600 euros/mes.
- Xornada parcial en horario continuado.
www.iniciaformacion.es
inicia@iniciaformacion.esEste enderezo de correo-e está a ser protexido de programas autómatas de envío de correo non sedexado, 
precisas activar o JavaScript para velo 
981908377 

Encargado/a Viveiro    
  
Martes, 11 Xaneiro 2011 11:33 
Agrobrocal, Empresa Insercion Laboral, Sl, empresa dedicada á producción e comercialización de productos do campo en plan tempo-
rada, e viveiros ó aire libre.
Necesita cubrir un posto de encargado/a de viveiro para Ourense.
Se require:
1. estudos de ESO, graduado escolar.
2. carné de conducción e coñecementos de informática.
3. flexibilidade horaria e funcional.
Se ofrece:
1. traballo de luns a sábado.
2. posibilidade de promoción e desenvolvemento profesional de empresa.
3. salario de 15000 ata 18000 euros/ano. Xornada completa en horario continuado.
agrobrocal@gmail.com
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BOURJOIS ESPAÑA S.A. distribuidora e comercializadora de maquillaxe necesita incorporar unha vendedora de maquillaxe para Vigo.
Se require:
1. estudos de FP ou Ciclo de Grado Medio.
2. experiencia de seis meses.
3. persoa con coñecemento en maquillaxe e experiencia en vendas.
Se ofrece:
1. contrato de 4 meses máis 8 meses máis a partir de febreiro.
2. salario de 800 a 1100 euros/mes.
Interesados enviar CV en formato word e foto recente a 
javier.vallejo@bourjois-corp.com

Mecánico/montador de turismo    
  
Xoves, 13 Xaneiro 2011 12:01 
NEUMATICOS SOLEDAD SL busca unha persoa para o noso taller de A Coruña con coñecementos de montaxe e desmontaxe de pro-
ductos como escapes, frenos, amortiguadores, neumáticos, cambios de aceite, etc.
Se require:
1. estudos de FP ou Ciclo de Grado Medio (mantenemento de vehículos).
2. experiencia de dous anos.
3. residencia en cercanías o centro de traballo.
Se ofrece:
1.xornada completa en horario partido de luns a venres e sábados pola mañán.
www.gruposoledad.com
mireia.gallego@gruposoledad.com

Axudante de camareiro a xornada completa    
  
Xoves, 13 Xaneiro 2011 12:04 
Anabel Gavilanes Mojón necesita cubrir unha praza de axudante de camareiro para Allariz (Ourense) para café-bar.
Se require:
1. estudos de ESO, certificado escolar.
2. experiencia de seis meses.
3. boa presencia e dotes de atención ó público.
Se ofrece:
Contrato de traballo indefinido con período de proba a xornada completa.
619864356 

- Orientación vocacional.
- Deseño e programación do plan individualizado de rehabilitación profesional-laboral.
- Implementación dos adestramentos en habilidades de axuste laboral e busca de emprego, en colaboración cos mestres de taller e 
terapeuta ocupacional.
- Estruturación e supervisión das actividades de formación profesional en
colaboración cos mestres de taller.
- Apoio e supervisión aos recursos de formación profesional (Cursos INEM, IMAF, Centros de F.P., etc.) nos que se integren algúns dos 
usuarios.
- Avaliación de programas e actividades de rehabilitación profesional laboral e dos avances e progresos dos usuarios.
- Formación e supervisión do resto de profesionais que compoñen o equipo.
- Organización e coordinación do proceso de seguimento e apoio continuado dos usuarios que finalizasen o seu proceso de rehabilita-
ción laboral.
Ofrécese:
- Salario de 1.628.88€/B/mes
- Contrato indefinido
Xornada laboral: completa
Os interesados poden inscribirse na oferta na páxina web de infoempleo: http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/psicologo-pa-
ra-crl-con-personas/madrid/1263592/

Xefe de Proxecto de solucións tecnolóxicas    
  
Xoves, 13 Xaneiro 2011 07:36 
Telefónica Learning Services s.l selecciona xestores de proxectos de fusión e implantación TIC para pymes. Se necesita cubrir 12 prazas 
para A Coruña.
Se require:
1. estudos de Diplomado ou Enxeñeiro Técnico (en Informática de Xestión).
2. experiencia de dous anos.
3. nivel alto de inglés e ferramentas ofimáticas.
4. carné de conducir e coche propio.
Se ofrece:
1. duración do proxecto dun ano.
2. xornada completa en horario continuado.
3. retribucións de 30000 euros/ano.
www.telefonicalearningservices.com
estela.carreirocarreiro@telefonica.es

Vendedora de Maquillaxe Corte Inglés de Vigo    
Xoves, 13 Xaneiro 2011 07:37 
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Enxeñeiro Técnico Mecánico    
  
Luns, 17 Xaneiro 2011 08:27 
Empresa da zona de Vigo precisa un Enxeñeiro Técnico Mecánico especialista no deseño de maquinaria.
Requírese:
- Experiencia con Solidworks
Os interesados deberán enviar o seu currículo a rrhh@simaupro.comEste enderezo de correo-e está a ser protexido de programas au-
tómatas de envío de correo non sedexado, precisas activar o JavaScript para velo 
Faro de Vigo, 16 de xaneiro de 2011 

Auxiliar administrativo para taller de automoción    
  
Luns, 17 Xaneiro 2011 08:30 
Empresa do sector da automoción con sede en Mos precisa un auxiliar administrativo.
Requírese:
- Formación profesional de grao superior – administración
- Manexo de Office
- Persoa organizada, responsable e con don de xentes
- Dispoñibilidade para incorporarse inmediatamente
Os interesados deberán enviar o seu currículo a 
Autos J. Rivada R., S.L.U.
Estrada Redondela Sanguiñeda, 46
36418 Mos
Faro de Vigo, 16 de xaneiro de 2011

Instaladores de sistemas de seguridade para Vigo    
  
Luns, 17 Xaneiro 2011 08:31 
Bosch Seguridad y Control selecciona para a zona de Vigo instaladores de sistemas de seguridade
Requírese:
- Carné de conducir
- Dispoñibilidade horaria
- Dispoñibilidade para desprazarse pola provincia
- Experiencia no sector
Os interesados deberán enviar o seu currículo a seleccionlabora@gmail.comEste enderezo de correo-e está a ser protexido de progra-
mas autómatas de envío de correo non sedexado, precisas activar o JavaScript para velo 
Faro de Vigo, 16 de xaneiro de 2011

Atención ó público. Vigo    
  
Xoves, 13 Xaneiro 2011 12:05 
Grupo MS&H grupo líder na comercialización de productos e servizos no mercado residencial e empresarial necesita incorporar a 20 
xóvenes emprendedores entre 18 e 35 anos de idade para o sector da promoción e marketing en Vigo (Pontevedra). Non se require 
experiencia.
A única característica que se precisa e visión de negocio. Se ofrece traballo a xornada completa con horario partido.
http://www.grupomsh.trabajos.com/

Traballo nun concesionario de automóbiles de Vigo    
 
Luns, 17 Xaneiro 2011 08:25 
Importante concesionario de automóbiles de Vigo, selecciona un 
Comercial de turismos (Ref.: C.T.) e un xestor da páxina web (Ref.: G.W.)
Requisitos do posto de Comercial de Turismos:
-Bacharelato, COU, FP, ou equivalente
- Experiencia profesional de mais de 3 anos como Comercial de Turismos.
- Informática a nivel de usuario.
- Capacidade de comunicación e negociación.
- Residencia en Vigo o arredores.

Xestor da páxina Web (Ref.: G.W)
O xestor da páxina web actualizará os contidos da páxina web e implantará o plan comercial e de marketing en Internet.
Requisitos:
- Informática, Bacharelato, COU, FP ou equivalente.
- Elevados coñecementos de informática
- Experiencia de polo menos un ano no deseño e xestión de páxinas web
- Creatividade e Iniciativa
- Valorarase experiencia no sector

 As persoas interesadas deberán enviar o seu currículo, indicando as pretensións económicas e a referencia a info@improvia.esEste 
enderezo de correo-e está a ser protexido de programas autómatas de envío de correo non sedexado, precisas activar o JavaScript para 
velo 

Improvia Consultores S.L
Avda. De Madrid, 40
Oficina 4, 36204 VIGO
Faro de Vigo, 16 de xaneiro de 2011 
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Módulo 2. Réxime de responsabilidade.
Módulo 3. Fiscalidade das entidades sen ánimo de lucro.
Módulo 4. Réxime contable.
Módulo 5. Recurso humanos. Voluntariado.

Obradoiro de restauración de mobeis    
  
Mércores, 12 Xaneiro 2011 14:34 
A OMIX do Concello de Pantón en colaboración con ASAJA organiza un obradoiro de restauración de mobeis para mozos e mozas de 
idades comprendidas entre os 18 e 35 anos.
As datas e horario  de realización do devandito obradoiro son dez días entre o 21 de Febreiro e o 4 de Marzo , entre as 19 e 22horas.
O prazo de inscripción (15 prazas por rigurosa orde de inscripción) comeza o mércores 12 en horario laborable de 10 a 20 horas.
O curso vai dirixido a xente nova laboralmente en activo que terán que xustificar a sua situación presentando no momento da solicitude:
•	 Fotocopia	do	DNI	
•	 Fotocopia	da	Tarxeta	Sanitaria	
•	 Cabeceira	da	derradeira	nómina	ou	do	recibo	de	pago	como	autónomo	ou	do	réxime	agrario.		

Técnico comercial (Ref. ACD)    
  
Luns, 17 Xaneiro 2011 08:32 
Hermasa, canning technology, compañía líder a nivel mundial no deseño e fabricación de maquinaria para a industria conserveira con 
sede central en Vigo, precisa un técnico comercial.
Requírese;
- Experiencia mínima dun ano no sector de maquinaria para alimentación, con formación técnica preferiblemente na rama mecánica ou 
de maquinaria.
- Dominio do inglés (nivel alto falado e escrito). Valorarase moi positivamente os coñecementos de francés.
- Coñecemento do manexo de Autocad.
O seleccionado encargarase de:
- A atención aos clientes, elaboración de proxectos técnicos, confección de ofertas e seguimento comercial.
- Asistencia a feiras e misións comerciais internacionais.
- Seguimento e soporte técnico-comercial á rede de axentes e representantes
- Dispoñibilidade para viaxar
Os interesados deberán enviar o seu currículo cunha fotografía recente ao enderezo electrónico acarril@hermasa.comEste enderezo de 
correo-e está a ser protexido de programas autómatas de envío de correo non sedexado, precisas activar o JavaScript para velo . Só se 
contestarán aquelas candidaturas que cumpran tódolos requisitos.
Faro de Vigo, 16 de xaneiro de 2011

CASAS DA XUVENTUDE - OMIX OMIX

Nova axenda de exposicións. Concellaría de Xuventude de Vigo    
Martes, 11 Xaneiro 2011 09:51 
Xa podedes consultar a nova programación, de xaneiro a abril, das exposicións que terán lugar na Casa da Xuventude e no Punto Xove 
da Concellaría de Xuventude de Vigo.
Máis Información: xuventudevigo.org

Obradoiro de xestión para Asociacións OMIX Valga   
  
Martes, 11 Xaneiro 2011 10:18 
Data: 14 de xaneiro
Hora: 17.00 horas
Lugar: Auditorio Municipal de Valga
PROGRAMA:
Módulo1. Réxime xurídico das asociacións. Constitución e funcionamento das asociacións.




