Solicitantes con documentación apta para ser baremada
ORDE do 4 de decembro de 2018 pola que se convoca o proceso de acreditación de competencias profesionais
adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de
competencia do Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais
Se vostede aparece nesta listaxe, saiba que non precisa emendar a documentación achegada coa súa solicitude e que
esta é apta para ser baremada. Se detecta algún erro –datos persoais ou unidades de competencia solicitadas-, debe
presentar reclamación na sede onde entregou a solicitude. Debe xerar a súa reclamación no enderezo www.edu.xunta.
es/acreditacion.
Se non figura nesta listaxe, consulte a lista de “Solicitantes que necesitan emendar a súa documentación ou que
presentan incompatibilidades”. Se tampouco se atopa nesta relación, debe consultar a listaxe de “Solicitantes maiores de
25 anos que non poidan xustificar a documentación exixida”.
Se non figura en ningunha listaxe, cargou a súa solicitude na aplicación dispoñible en www.edu.xunta.es/acreditacion
e entregou a documentación nalgunha sede, pode presentar reclamación na mesma sede. Debe xerar a reclamación no
enderezo www.edu.xunta.es/acreditacion.
Prazo para emendar a súa documentación ou presentar reclamación: 10 días naturais contados desde o día
seguinte ao da publicación desta listaxe. Rematado este prazo non se terá en conta nova documentación para realizar a
baremación de solicitantes, que determinará a orde de prioridade no acceso ao procedemento de acreditación de
competencias profesionais.

15006778 - CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro
Ciclo

Medio Xestión administrativa

NIF

Apelidos e nome

Unidades de competencia solicitadas

79314369L
76731218K

BARROS ROEL, ROCÍO
BLANCO ARAUJO, ESTHER

78798844Q

CRISTOBO GÓMEZ, JULIÁN

47353756E

DEZA CASTRO, MARÍA BELÉN

32757236S

DIZ RODRIGUEZ, MONTSERRAT

33269421J

FRANQUEIRA VALO, ANA MARÍA

32629722J
33296447Z
33274167K
76778849L
33993577Z
33270460V
32838091W
32840429V

GARCÍA ALONSO, ANA MARÍA
GÓMEZ PORTO, MIGUEL ANGEL
GONZÁLEZ CORTIZO, FRANCISCO
GONZÁLEZ GÓMEZ, SANTIAGO
GUERREIRO ESCOURIDO, MARÍA CRISTINA
IGLESIAS VÁZQUEZ, ADELIA
JUVIÑO PREGO, MÓNICA
LASTRES CUBEIRO, MARÍA BELÉN

52869109K
33298371Y
32811862Q

LOPEZ CORONEL, OLIVIA MARIA
MARTÍNEZ SÁNCHEZ, ANA MARÍA
MARTINEZ SANTIRSO, MARIA CONCEPCIÓN

32442327E

MORALES REGA, MARÍA CARMEN

32765298G
44824204X
32787557E

MOSQUERA PÉREZ, ENRIQUETA MARÍA
PAZOS AMEIJEIRAS, NATALIA
PICADO RIVEIRA, BERNARDO

44826209Z

RENDO SANJURJO, BEATRIZ

UC0233_2, UC0973_1, UC0975_2.
UC0233_2, UC0973_1, UC0975_2, UC0976_2, UC0977_2, UC0978_2,
UC0979_2, UC0980_2, UC0981_2.
UC0233_2, UC0973_1, UC0976_2, UC0978_2, UC0979_2, UC0980_2,
UC0981_2.
UC0233_2, UC0973_1, UC0975_2, UC0976_2, UC0978_2, UC0979_2,
UC0980_2, UC0981_2.
UC0233_2, UC0973_1, UC0976_2, UC0978_2, UC0979_2, UC0980_2,
UC0981_2.
UC0233_2, UC0973_1, UC0975_2, UC0976_2, UC0977_2, UC0978_2,
UC0980_2, UC0981_2.
UC0233_2, UC0973_1.
UC0233_2, UC0973_1, UC0975_2, UC0977_2, UC0978_2, UC0980_2.
UC0973_1, UC0976_2, UC0978_2, UC0981_2.
UC0233_2, UC0973_1, UC0976_2, UC0978_2, UC0979_2.
UC0233_2, UC0973_1, UC0975_2, UC0976_2, UC0977_2, UC0978_2.
UC0233_2, UC0976_2, UC0978_2, UC0979_2, UC0981_2.
UC0233_2, UC0973_1, UC0975_2, UC0976_2, UC0977_2, UC0978_2.
UC0233_2, UC0973_1, UC0975_2, UC0976_2, UC0978_2, UC0979_2,
UC0980_2, UC0981_2.
UC0975_2, UC0977_2, UC0979_2, UC0981_2.
UC0233_2, UC0973_1, UC0978_2, UC0980_2, UC0981_2.
UC0233_2, UC0973_1, UC0975_2, UC0976_2, UC0977_2, UC0978_2,
UC0979_2, UC0980_2, UC0981_2.
UC0233_2, UC0973_1, UC0976_2, UC0978_2, UC0979_2, UC0980_2,
UC0981_2.
UC0233_2.
UC0973_1, UC0976_2, UC0978_2, UC0981_2.
UC0233_2, UC0973_1, UC0976_2, UC0978_2, UC0979_2, UC0980_2,
UC0981_2.
UC0975_2, UC0976_2, UC0978_2.
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Solicitantes con documentación apta para ser baremada
ORDE do 4 de decembro de 2018 pola que se convoca o proceso de acreditación de competencias profesionais
adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de
competencia do Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais
Se vostede aparece nesta listaxe, saiba que non precisa emendar a documentación achegada coa súa solicitude e que
esta é apta para ser baremada. Se detecta algún erro –datos persoais ou unidades de competencia solicitadas-, debe
presentar reclamación na sede onde entregou a solicitude. Debe xerar a súa reclamación no enderezo www.edu.xunta.
es/acreditacion.
Se non figura nesta listaxe, consulte a lista de “Solicitantes que necesitan emendar a súa documentación ou que
presentan incompatibilidades”. Se tampouco se atopa nesta relación, debe consultar a listaxe de “Solicitantes maiores de
25 anos que non poidan xustificar a documentación exixida”.
Se non figura en ningunha listaxe, cargou a súa solicitude na aplicación dispoñible en www.edu.xunta.es/acreditacion
e entregou a documentación nalgunha sede, pode presentar reclamación na mesma sede. Debe xerar a reclamación no
enderezo www.edu.xunta.es/acreditacion.
Prazo para emendar a súa documentación ou presentar reclamación: 10 días naturais contados desde o día
seguinte ao da publicación desta listaxe. Rematado este prazo non se terá en conta nova documentación para realizar a
baremación de solicitantes, que determinará a orde de prioridade no acceso ao procedemento de acreditación de
competencias profesionais.

15006778 - CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro
Ciclo

Medio Xestión administrativa

NIF

Apelidos e nome

Unidades de competencia solicitadas

79329229K
33297560T

SANJURJO ALBARDONEDO, PAULA MARIA
SILVA SUÁREZ, PAULA

35462479K

TORRES GARCIA, MARIA DE LOS ANGELES

32795670Q

VARELA BLANCO, PALOMA

UC0233_2, UC0973_1, UC0975_2, UC0976_2, UC0977_2, UC0978_2.
UC0233_2, UC0973_1, UC0975_2, UC0976_2, UC0977_2, UC0978_2,
UC0979_2, UC0980_2, UC0981_2.
UC0233_2, UC0973_1, UC0976_2, UC0978_2, UC0979_2, UC0980_2,
UC0981_2.
UC0233_2, UC0973_1, UC0975_2, UC0976_2, UC0978_2, UC0980_2.

Fin da listaxe do Ciclo

Medio Xestión administrativa
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Solicitantes con documentación apta para ser baremada
ORDE do 4 de decembro de 2018 pola que se convoca o proceso de acreditación de competencias profesionais
adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de
competencia do Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais
Se vostede aparece nesta listaxe, saiba que non precisa emendar a documentación achegada coa súa solicitude e que
esta é apta para ser baremada. Se detecta algún erro –datos persoais ou unidades de competencia solicitadas-, debe
presentar reclamación na sede onde entregou a solicitude. Debe xerar a súa reclamación no enderezo www.edu.xunta.
es/acreditacion.
Se non figura nesta listaxe, consulte a lista de “Solicitantes que necesitan emendar a súa documentación ou que
presentan incompatibilidades”. Se tampouco se atopa nesta relación, debe consultar a listaxe de “Solicitantes maiores de
25 anos que non poidan xustificar a documentación exixida”.
Se non figura en ningunha listaxe, cargou a súa solicitude na aplicación dispoñible en www.edu.xunta.es/acreditacion
e entregou a documentación nalgunha sede, pode presentar reclamación na mesma sede. Debe xerar a reclamación no
enderezo www.edu.xunta.es/acreditacion.
Prazo para emendar a súa documentación ou presentar reclamación: 10 días naturais contados desde o día
seguinte ao da publicación desta listaxe. Rematado este prazo non se terá en conta nova documentación para realizar a
baremación de solicitantes, que determinará a orde de prioridade no acceso ao procedemento de acreditación de
competencias profesionais.

15006778 - CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro
Ciclo

Medio Actividades comerciais

NIF

Apelidos e nome

Unidades de competencia solicitadas

33999308H
32757608L
76576143N
53303269X
32809123Z
36101555L

ÁLVAREZ REY, RAMÓN
BELLO SUAREZ, ELISEO
CABO BOUSO, MARÍA DEL PILAR
CALVIÑO EIREA, PALOMA
CASTRO MARIÑAS, GONZALO
DE CASTRO DOCAMPO, LUIS ÁNGEL

52471628A

DURAN PASEIRO, MONTSERRAT

79328795R

FERREIRO BELLO, JOSÉ SERAFÍN

34890532S

FERREIRO GAYOSO, CLARA

32840808M
32793770W

GANDOY BLANCO, SONIA
GARCÍA IGLESIAS, MARGARITA

79339412S
33340022G
53301973W

GARCÍA SOUTO, EVA MARÍA
GUERRERO VERAS, ANA MARÍA
LÓPEZ ARIAS, DAVID

53308451V

LÓPEZ CAMPOS, ROCÍO

32825463R
32761976V
78787995T

MARTÍNEZ CALVO, BEATRIZ
NEIRA COUSILLAS, IVÁN
NIETO DOMÍNGUEZ, JUAN LUIS

76582070M
32836629N
33341704F
32776026Z

OTERO OROSA, VANESA
PEDREIRA VÁZQUEZ, LORENA
PÉREZ MON, DIEGO
POMBO MACEIRAS, MARÍA JESÚS

UC0811_2, UC1015_2, UC2104_2, UC2105_2, UC2106_2.
UC1015_2.
UC0811_2.
UC0811_2.
UC0239_2, UC0240_2, UC0241_2, UC1002_2.
UC0239_2, UC0240_2, UC0241_2, UC1002_2, UC1015_2,
UC2105_2, UC2106_2.
UC0239_2, UC0240_2, UC0241_2, UC1002_2, UC1015_2,
UC2105_2, UC2106_2.
UC0239_2, UC0240_2, UC0241_2, UC0811_2, UC1002_2,
UC2104_2, UC2105_2, UC2106_2.
UC0239_2, UC0240_2, UC0241_2, UC1015_2, UC2104_2,
UC2106_2.
UC0239_2, UC0240_2, UC0241_2, UC1002_2.
UC0239_2, UC0240_2, UC0241_2, UC1002_2, UC1015_2,
UC2105_2, UC2106_2.
UC0811_2.
UC2104_2, UC2105_2, UC2106_2.
UC0239_2, UC0240_2, UC0241_2, UC0811_2, UC1002_2,
UC2104_2, UC2105_2, UC2106_2.
UC0239_2, UC0240_2, UC0241_2, UC0811_2, UC1002_2,
UC2104_2, UC2105_2, UC2106_2.
UC0239_2, UC1002_2.
UC0239_2, UC0240_2, UC0241_2, UC1002_2.
UC0239_2, UC0240_2, UC0241_2, UC1002_2, UC1015_2,
UC2105_2, UC2106_2.
UC0811_2, UC1015_2, UC2104_2, UC2105_2, UC2106_2.
UC1002_2, UC2104_2, UC2105_2, UC2106_2.
UC0239_2, UC0240_2, UC0241_2, UC0811_2, UC1002_2.
UC0239_2, UC0240_2, UC0241_2, UC0811_2, UC1002_2,
UC2104_2, UC2105_2, UC2106_2.

UC2104_2,
UC2104_2,
UC1015_2,
UC2105_2,

UC2104_2,

UC1015_2,
UC1015_2,

UC2104_2,

UC1015_2,
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Solicitantes con documentación apta para ser baremada
ORDE do 4 de decembro de 2018 pola que se convoca o proceso de acreditación de competencias profesionais
adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de
competencia do Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais
Se vostede aparece nesta listaxe, saiba que non precisa emendar a documentación achegada coa súa solicitude e que
esta é apta para ser baremada. Se detecta algún erro –datos persoais ou unidades de competencia solicitadas-, debe
presentar reclamación na sede onde entregou a solicitude. Debe xerar a súa reclamación no enderezo www.edu.xunta.
es/acreditacion.
Se non figura nesta listaxe, consulte a lista de “Solicitantes que necesitan emendar a súa documentación ou que
presentan incompatibilidades”. Se tampouco se atopa nesta relación, debe consultar a listaxe de “Solicitantes maiores de
25 anos que non poidan xustificar a documentación exixida”.
Se non figura en ningunha listaxe, cargou a súa solicitude na aplicación dispoñible en www.edu.xunta.es/acreditacion
e entregou a documentación nalgunha sede, pode presentar reclamación na mesma sede. Debe xerar a reclamación no
enderezo www.edu.xunta.es/acreditacion.
Prazo para emendar a súa documentación ou presentar reclamación: 10 días naturais contados desde o día
seguinte ao da publicación desta listaxe. Rematado este prazo non se terá en conta nova documentación para realizar a
baremación de solicitantes, que determinará a orde de prioridade no acceso ao procedemento de acreditación de
competencias profesionais.

15006778 - CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro
Ciclo

Medio Actividades comerciais

NIF

Apelidos e nome

Unidades de competencia solicitadas

32766380M
79310295Q
32838950X

SANDE REGUEIRO, FRANCISCO
TASENDE PEREIRA, MARÍA CARMEN
VIZOSO DOMÍNGUEZ, IGOR

UC0239_2, UC0240_2, UC0241_2, UC2106_2.
UC1002_2.
UC0239_2, UC0240_2, UC0241_2, UC0811_2, UC1002_2, UC1015_2,
UC2104_2, UC2105_2, UC2106_2.

Fin da listaxe do Ciclo

Medio Actividades comerciais
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Solicitantes con documentación apta para ser baremada
ORDE do 4 de decembro de 2018 pola que se convoca o proceso de acreditación de competencias profesionais
adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de
competencia do Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais
Se vostede aparece nesta listaxe, saiba que non precisa emendar a documentación achegada coa súa solicitude e que
esta é apta para ser baremada. Se detecta algún erro –datos persoais ou unidades de competencia solicitadas-, debe
presentar reclamación na sede onde entregou a solicitude. Debe xerar a súa reclamación no enderezo www.edu.xunta.
es/acreditacion.
Se non figura nesta listaxe, consulte a lista de “Solicitantes que necesitan emendar a súa documentación ou que
presentan incompatibilidades”. Se tampouco se atopa nesta relación, debe consultar a listaxe de “Solicitantes maiores de
25 anos que non poidan xustificar a documentación exixida”.
Se non figura en ningunha listaxe, cargou a súa solicitude na aplicación dispoñible en www.edu.xunta.es/acreditacion
e entregou a documentación nalgunha sede, pode presentar reclamación na mesma sede. Debe xerar a reclamación no
enderezo www.edu.xunta.es/acreditacion.
Prazo para emendar a súa documentación ou presentar reclamación: 10 días naturais contados desde o día
seguinte ao da publicación desta listaxe. Rematado este prazo non se terá en conta nova documentación para realizar a
baremación de solicitantes, que determinará a orde de prioridade no acceso ao procedemento de acreditación de
competencias profesionais.

15006778 - CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro
Ciclo Superior Administración e finanzas
NIF

Apelidos e nome

Unidades de competencia solicitadas

26284891P

ARISTIZÁBAL GIRALDO, IVÁN DARÍO

44808859Y
76413677H
38556706N

BERNARDEZ GÓMEZ, RÚBEN
CASTRO LÓPEZ, DANIEL
CRISTINO ARIAS, YOLANDA

47350848N

DEUS FERNÁNDEZ, IVÁN

32697578L

DÍAZ SEIJAS, CRISTINA

32810374T
03890965D

FARIÑAS SEOANE, LUCIA ISABEL
GIL CAMACHO, PEDRO PABLO

76367744Q
32652320W
44809507X

GOLPE SANTOS, OLGA MARÍA
GONZÁLEZ BERMÚDEZ, MARÍA NÉLIDA
MÍGUEZ CALVO, JACOBO

46901416T
09017393J
29795301C
29776699W
44475627K
44091135C

PASTORIZA VARELA, VANESSA MARÍA
PÉREZ LÓPEZ, PATRICIA
POLO CUMBRERAS, ROSALINDA
POYG MOYA, JOSÉ MIGUEL
PRIETO RODRÍGUEZ, SUSANA
RIVEIRO SENRA, MARÍA ESTHER

53480016W
34990708A
44817117F

RODRÍGUEZ TUBIO, ANA
SAMPEDRO FEIJOO, JOSÉ BENITO
SUÁREZ ALFONSO, ROBERTO

UC0233_2, UC0237_3, UC0238_3, UC0980_2, UC0982_3, UC0986_3,
UC0987_3, UC0988_3.
UC0233_2, UC0237_3, UC0238_3, UC0987_3.
UC0231_3, UC0233_2, UC0498_3, UC0500_3, UC0979_2, UC0988_3.
UC0231_3, UC0233_2, UC0237_3, UC0238_3, UC0498_3, UC0499_3,
UC0500_3, UC0979_2, UC0980_2, UC0982_3, UC0986_3, UC0987_3,
UC0988_3.
UC0231_3, UC0233_2, UC0237_3, UC0238_3, UC0498_3, UC0499_3,
UC0500_3, UC0979_2, UC0980_2, UC0982_3, UC0986_3, UC0987_3,
UC0988_3.
UC0231_3, UC0233_2, UC0237_3, UC0500_3, UC0979_2, UC0980_2,
UC0982_3, UC0986_3, UC0987_3, UC0988_3.
UC0237_3.
UC0231_3, UC0233_2, UC0237_3, UC0238_3, UC0498_3, UC0499_3,
UC0500_3, UC0979_2, UC0980_2, UC0982_3, UC0986_3, UC0987_3,
UC0988_3.
UC0231_3, UC0988_3.
UC0237_3, UC0987_3, UC0988_3.
UC0231_3, UC0237_3, UC0238_3, UC0498_3, UC0499_3, UC0500_3,
UC0982_3, UC0986_3, UC0987_3, UC0988_3.
UC0238_3, UC0500_3, UC0982_3, UC0986_3, UC0987_3, UC0988_3.
UC0979_2, UC0980_2, UC0982_3, UC0986_3, UC0987_3, UC0988_3.
UC0231_3, UC0498_3, UC0499_3.
UC0499_3.
UC0986_3, UC0987_3, UC0988_3.
UC0231_3, UC0233_2, UC0237_3, UC0238_3, UC0498_3, UC0499_3,
UC0500_3, UC0979_2, UC0980_2, UC0982_3, UC0986_3, UC0987_3,
UC0988_3.
UC0237_3, UC0238_3, UC0987_3.
UC0231_3, UC0233_2, UC0498_3, UC0500_3.
UC0979_2, UC0980_2.
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Solicitantes con documentación apta para ser baremada
ORDE do 4 de decembro de 2018 pola que se convoca o proceso de acreditación de competencias profesionais
adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de
competencia do Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais
Se vostede aparece nesta listaxe, saiba que non precisa emendar a documentación achegada coa súa solicitude e que
esta é apta para ser baremada. Se detecta algún erro –datos persoais ou unidades de competencia solicitadas-, debe
presentar reclamación na sede onde entregou a solicitude. Debe xerar a súa reclamación no enderezo www.edu.xunta.
es/acreditacion.
Se non figura nesta listaxe, consulte a lista de “Solicitantes que necesitan emendar a súa documentación ou que
presentan incompatibilidades”. Se tampouco se atopa nesta relación, debe consultar a listaxe de “Solicitantes maiores de
25 anos que non poidan xustificar a documentación exixida”.
Se non figura en ningunha listaxe, cargou a súa solicitude na aplicación dispoñible en www.edu.xunta.es/acreditacion
e entregou a documentación nalgunha sede, pode presentar reclamación na mesma sede. Debe xerar a reclamación no
enderezo www.edu.xunta.es/acreditacion.
Prazo para emendar a súa documentación ou presentar reclamación: 10 días naturais contados desde o día
seguinte ao da publicación desta listaxe. Rematado este prazo non se terá en conta nova documentación para realizar a
baremación de solicitantes, que determinará a orde de prioridade no acceso ao procedemento de acreditación de
competencias profesionais.

15006778 - CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro
Ciclo Superior Administración e finanzas
NIF

Apelidos e nome

Unidades de competencia solicitadas

52435685D

VARELA LÓPEZ, JOSÉ ANTONIO

32774952K
32771295K

VÁZQUEZ ANDRADE, MARÍA
VIDAL GÓMEZ DE TRAVECEDO, MARÍA DEL
CARMEN

UC0231_3, UC0233_2, UC0237_3, UC0238_3, UC0498_3, UC0499_3,
UC0500_3, UC0979_2, UC0980_2, UC0982_3, UC0986_3, UC0987_3,
UC0988_3.
UC0233_2, UC0498_3, UC0499_3, UC0500_3.
UC0233_2, UC0498_3, UC0499_3, UC0500_3.

Fin da listaxe do Ciclo Superior Administración e finanzas

Ferrol, a 20 de febreiro de 2019
O director/a da sede

FERNANDO LÓPEZ UCEIRA
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Descrición de cualificacións e unidades de competencia
ADG082_3 - Xestión contable e de auditoría
UC0231_3- Realizar a xestión contable e fiscal
ADG084_3 - Administración de recursos humanos
UC0233_2- Manexar aplicacións ofimáticas na xestión da información e a documentación
UC0237_3- Realizar a xestión e control administrativo de recursos humanos
UC0238_3- Realizar o apoio administrativo ás tarefas de selección, formación e desenvolvemento de
recursos humanos
UC0987_3- Administrar os sistemas de información e arquivo en soporte convencional e informático
ADG157_3 - Xestión financeira
UC0233_2- Manexar aplicacións ofimáticas na xestión da información e a documentación
UC0498_3- Determinar as necesidades financeiras da empresa
UC0499_3- Xestionar a información e contratación dos recursos financeiros
UC0500_3- Xestionar e controlar a tesourería e o seu orzamento
ADG307_2 - Actividades administrativas de recepción e relación coa clientela
UC0975_2- Recepcionar e procesar as comunicacións internas e externas
UC0977_2- Comunicarse nunha lingua estranxeira cun nivel de usuario independente nas actividades de
xestión administrativa en relación co cliente
ADG308_2 - Actividades de xestión administrativa
UC0233_2- Manexar aplicacións ofimáticas na xestión da información e a documentación
UC0973_1- Introducir datos e textos en terminais informáticos en condicións de seguridade, calidade e
eficiencia
UC0976_2- Realizar as xestións administrativas do proceso comercial
UC0978_2- Xestionar o arquivo en soporte convencional e informático
UC0979_2- Realizar as xestións administrativas de tesourería
UC0980_2- Efectuar as actividades de apoio administrativo de Recursos Humanos
UC0981_2- Realizar rexistros contables
ADG310_3 - Asistencia documental e de xestión en despachos e oficinas
UC0979_2- Realizar as xestións administrativas de tesourería
UC0980_2- Efectuar as actividades de apoio administrativo de Recursos Humanos
UC0982_3- Administrar e xestionar con autonomía as comunicacións da dirección
UC0986_3- Elaborar documentación e presentacións profesionais en distintos formatos
UC0987_3- Administrar os sistemas de información e arquivo en soporte convencional e informático
UC0988_3- Preparar e presentar expedientes e documentación xurídica e empresarial ante Organismos e
Administracións Públicas
COM085_2 - Actividades de venda
UC0239_2- Realizar a venda de produtos e/ou servizos a través das diferentes canles de comercialización
UC0240_2- Realizar as operacións auxiliares á venda
UC0241_2- Executar as accións do servizo de atención ao cliente, consumidor e usuario
UC1002_2- Comunicarse en inglés cun nivel de usuario independente, en actividades comerciais
COM318_3 - Organización e xestión de almacéns
UC1015_2- Xestionar e coordinar as operacións do almacén

Descrición de cualificacións e unidades de competencia
COM631_2 - Actividades de xestión do pequeno comercio
UC2104_2- Impulsar e xestionar un pequeno comercio de calidade
UC2105_2- Organizar e animar o punto de venda dun pequeno comercio
UC2106_2- Garantir a capacidade de resposta e abastecemento do pequeno comercio
COM650_3 - Xestión comercial inmobiliaria
UC0811_2- Realizar a venda e difusión de produtos inmobiliarios a través de distintas canles de
comercialización

