
Concello de Boimorto Concello de Arzúa Concello de Santiso

OFERTAS DE EMPREGO PRIVADO

14 de Xaneiro de 2016 Boletín Emprego e Formación Nº 026

RECOPILATORIO DE OFERTAS DE EMPREGO, DE FORMACIÓN E DE OUTRA INFORMACIÓN QUE POIDA 
RESULTAR DE INTERESE NA BUSCA DUN EMPREGO. 

Os datos e información aquí publicada teñen un carácter informativo. Recoméndase consultar as fontes
documentais correspondentes para evitar posibles erros. A Agrupación dos Concellos de Boimorto, Arzúa
e Santiso non se responsabilizan das condicións laborais das ofertas de emprego publicadas nin dos seus
procesos selectivos.

DEPENDENTE/A

Localidade:  O Pino

Contacto: enviar o currículo a joseitagr@hotmail.es

Link:http://www.milanuncios.com/otras-empleo/se-
busca-dependiente-para-establecimient-184294412.htm

CAMAREIROS/AS

Localidade: O Pino

Descrición: Restaurante Bello e Hotel Amenal de 
Castrofeito precisa 3 camareiros/as. Incorporación 
inmediata. Posibilidade de contrato indefinido. 

Requisitos: experiencia mínima 3 anos e dominio de 
inglés. 

Contacto: chamar ao 659931884 ou ao 981511112 
(Obdulia)

Link:http://www.concellodeopino.com/es/empleo/ofert
as-de-empleo-privado

PINTOR INDUSTRIAL ESTRUTURAS 
METÁLICAS

Localidade:  Ordes

Requisitos: experiencia en máquina airless para 
estruturas metálicas. 

Contacto: chamar ao 622610631 (Patricia)

Link:http://www.milanuncios.com/otras-empleo/pintor-
industrial-estructuras-metalicas-184239535.htm

OPERARIO/A PANADERÍA

Localidade: Arzúa

Descrición: horario nocturno

Requisitos: valóranse coñecementos de panadería. 

Contacto: enviar o currículo a 
candidatos@pontempleo.com indicando no asunto a 
referencia 2015D103

Link:http://pontempleo.com/ofertas.php

COMERCIAL

Localidade: A Estrada, Lalín, Silleda

Descrición: traballo de comercial de licores 

Contacto: enviar o currículo a caseriodesala@gmail.com

Link:http://www.milanuncios.com/comerciales/comerci
al-182294052.htm

TRASLADO DE EQUIPAXE

Localidade: Arzúa - Santiago

Descrición: búscase persoal para traslado de equipaxe 
de  peregrinos desde Arzúa a Santiago. 

Requisitos: carné de conducir tipo B. Coñecemento do 
rueiro de Santiago e arredores. 

Contacto: chamar ao 677261660 (Paula)

Link:http://www.concellodeopino.com/es/empleo/ofert
as-de-empleo-privado
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ALBANEL

Localidade:  Frades

Requisitos: con experiencia en encofrado, alicatado, etc. 

Descrición: búscase albanel con experiencia para obra, 
para empezar a traballar xa. 

Link:http://www.milanuncios.com/construccion/albanil-
con-experiencia-para-obra-184086189.htm

COCIÑEIRO/A

Localidade:  Betanzos

Descrición: precísase cociñeiro/a para mesón, ou 
axudante de cociña avantaxado, condicións segundo 
valía.

Link:http://www.milanuncios.com/cocineros-y-
camareros/cocinera-o-182550901.htm

CALDEIREIRO

Localidade: Coirós

Requisitos: experiencia en caldeiraría media e pesada. 
Interpretación de planos. Manexo de soldadura e de 
soplete. Valórase manexo de outras máquinas como 
cilindro, 

Link:https://www.infojobs.net/coiros/calderero/of-
idb5619d9204201b0b4297bbad818c8

SOLDADOR/MONTADOR

Localidade: Coirós

Requisitos: Ciclo Superior – Especialidade Industrial. 
Experiencia mínima de 2 anos. Residencia na provincia 
de A Coruña

Link:https://www.infojobs.net/coiros/soldadores-
montadores/of-icbfb5869c14206a0ced6ae31008c3d

INTERNA

Localidade:  Frades

Descrición: precísase persoa interna para acompañar a 
unha señora maior e levar a casa. Fines de semana libres. 

Requisitos: preferiblemente con carné de conducir. 
Persoa seria, formal e con referencia

Contacto: chamar ao 635310975 (só polas tardes)

Link:http://www.milanuncios.com/servicio-
domestico/se-necesita-persona-interna-184234635.htm

PERSOAL SUPERMERCADO

Localidade: Melide

Descrición: persoal para supermercado, para realizar 
tarefas de reposición, limpeza, etc. 

Requisitos: valórase experiencia en carnicería e 
chacinería.

Contacto: enviar o currículo a 
rrhhsupermelide@gmail.com

Link:http://www.milanuncios.com/otras-
empleo/personal-supermercado-carniceria-charc-
182977029.htm

RESPONSABLE DE CALIDADE

Localidade:  Coirós

Requisitos: Enxeñeiro Técnico Industrial – especialidade 
en Mecánica. Experiencia mínima de 4 anos. Residente 
da provincia de A Coruña. Coñecementos en Sistemas de 
Xestión de Calidade. Inglés

Link:https://www.infojobs.net/coiros/responsable-
calidad/of-ib108bd2e9e461aaa5f22dcb1471e51

FISIOTERAPEUTA

Localidade:  Arzúa

Descrición: valórase experiencia e no seu defecto 
actitude emprendedora. Incorporación inmediata. 

Contacto: enviar o currículo a 
anaisabelricocaharron@gmail.com

Link:http://www.efisioterapia.net/empleo/26877-
fisioterapeuta
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CAMAREIRA

Localidade: Mesía

Requisitos: preferiblemente con experiencia e entre 20 e 
30 anos. 

Contacto: chamar ao 618376494 (Leticia)

Link:http://www.milanuncios.com/otras-
empleo/camarera-183225976.htm

PROFESOR INGLÉS

Localidade: Betanzos

Requisitos: Filoloxía inglesa, tradución e interpretación. 
Empatía e don de xentes. 

Descrición: profesor/a para nenos e adultos. Horario de 
luns a venres de 16.30 a 20.30. Valórase experiencia en 
exames oficiais. 

Link:http://galejobs.com/oferta/profesor-a-de-
ingles_420

OPERARIO GRANXA VACAS

Localidade: Ordes

Requisitos: valórase experiencia no sector e manexo de 
maquinaria agrícola.

Descrición: contrato a media xornada. Funcións: muxir,
limpeza de cubículos, limpeza da corte, limpeza da sala 
de muxir…

Link:http://www.milanuncios.com/otras-empleo/vacas-
leche-184454306.htm

PROFESORA LINGUA

Localidade:  Lalín

Descrición: Academia Mar precisa profesora por horas.

Contacto: chamar ao 626943524

Link:http://www.milanuncios.com/profesores-y-
formadores/profesora-lengua-lengua-para-lalin-
184697806.htm

PERRUQUEIRA

Localidade: Lalín

Requisitos: con experiencia

Contacto: chamar ao 986783240 (Daniel) de martes a 
sábado. 

Link:http://www.milanuncios.com/oficios-
profesionales/se-necesita-peluquera-184496845.htm

MOZO/A DE ALMACÉN

Localidade:  A Estrada

Descrición: mozo/a de almacén para realizar labores de 
envasado, lavado e pelado de hortalizas. 

Link:http://www.milanuncios.com/otras-empleo/se-
necesita-mozo-a-de-almacen-184474158.htm

DEPENDENTE/A – CARNICEIRO/A

Localidade: Melide

Requisitos: ganas de traballar, responsable, con 
experiencia demostrable en carnicería-chacinería. 
Valórase ser menor de 30 anos. 

Contacto: enviar o currículo a 
rrhhsupermerlide@gmail.com

Link:http://www.milanuncios.com/otras-
empleo/dependient-carnicer-183781382.htm

APRENDIZ

Localidade: Betanzos

Requisitos: menor de 30 anos. Persoa activa con ganas 
de aprender.

Descrición: precísase aprendiz para estaleiro de 
embarcacións de poliéster. 

Link:http://www.milanuncios.com/otras-
empleo/aprendiz-184786243.htm
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PROFESOR CURSOS APLICADOR PRODUTOS 
FITOSANITARIOS

Localidade: Oza dos Ríos

Requisitos: Enxeñeiro ou enxeñeiro técnico agrícola. 

Link:http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/prof
esor-cursos-de-aplicador-de-productos-
fitosanitarios/oza-dos-rios/1915055/

MECÁNICO INDUSTRIAL

Localidade: Mesía

Requisitos: experiencia mínima 1 ano, residencia en 
cerca, experiencia en mantemento/reparación de 
carretilla, coñecementos de soldadura, manexo do torno 
e flexibilidade horaria. 

Link:http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/mec
anicoa-industrial/mesia/1821892/

PERRUQUEIRA

Localidade:  Silleda

Requisitos: con experiencia

Contacto: chAmar ao 637979769 ou ao 657866452 
(Silvia)

COCIÑEIRO/A

Localidade: Friol

Requisitos: experiencia

Contacto: chamar ao 680258188, ao 982375084 ou ir 
persoalmente ao Café-Bar Club Fluvial.

Link:http://www.milanuncios.com/cocineros-y-
camareros/se-necesita-cociner-183505751.htm

CAMAREIRA

Localidade:  Boimorto

Descrición: contrato a xornada completa. De Luns a 
Domingo con dous  días libres á semana. 

Requisitos: experiencia no sector. 

Contacto: enviar currículo a cristina.tato@boimorto.es

CAMAREIRO/A DE SALA

Localidade:  O Pino

Requisitos:experiencia mínima de 3 anos. Imprescindible 
bo nivel de inglés.

Link:http://axencialocaldecolocacion.org/ofertas/1646/c
amareiroa-de-sala

TRABALLOS VARIOS. CASA GRANDE DE XANCEDA.

Se es responsable, traballador, alegre, bo compañeiro, che encántan os animais e ademais vives preto de Xanceda... 
logo estamoste a buscar!
O posto é para xornada completa e de incorporación inmediata. Os traballos serán variados: axuda no envasado, 
montaxe de caixas, axuda en limpezas, así como colaboración noutras tarefas varias da iogurtería. Non fai falta ter 
experiencia previa aínda que valoraremos experiencia noutras industrias.
Envíanos os teu CV a info@casagrandexanceda.com e cóntanos porqué che gustaría traballar connosco!

CAMAREIRA

Localidade: Teixeiro

Descrición: camareira para restaurante

Contacto: chamar ao  620699303

Publicada en: La Voz de Galicia

MECÁNICO

Localidade: Lalín

Requisitos: máis de 5 anos de experiencia. 

Link:http://www.milanuncios.com/oficios-
profesionales/mecanico-del-automovil-con-experiencia-
173973066.htm
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OFERTA DE FORMACIÓN

CURSO OFICIAL DE MANIPULADOR/APLICADOR DE PRODUTOS FITOSANITARIOS
(NIVEL BÁSICO)

Destinatarios:
Agricultores que non dispoñan de persoal auxiliar na explotación
Persoal auxiliar de empresa e explotacións agrarias dedicadas á aplicación de produtos fitosanitarios
Persoal auxiliar dos establecementos de venda ó público de produtos fitosanitarios

O prezo dependerá do número de asistentes:
Grupo entre 7 e 10 alumnos: 185 €
Grupo de 10 alumnos: 155 €
Grupo de 15 alumnos: 135 €
Grupo de 20 alumnos: 120 €
Grupo de 25 alumnos: 90 €

Lugar: Boimorto.
Datas: por determinar.

Con expedición de carné oficial.
A partir do 26 de Novembro do 2015 será obrigatorio que posúan o carné tanto usuarios profesionais como 
vendedores, tamén será obrigatorio para poder comprar produtos fitosanitarios ensinar o carné.

Anotarse no Concello de Boimorto, no teléfono 981516020 ou a través do correo electrónico 
cristina.tato@boiimorto.es

OFERTAS DE EMPREGO PÚBLICO

XARDINERÍA E MONITOR DE TEMPO LIBRE

O Concello de Mesía necesita cubrir temporalmente unha praza de Xardinería e outra de Monitor de tempo libre.
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 15 de xaneiro de 2016.
Máis información na Omix de Mesía, teléfono 981 687 001
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RECOÑECEMENTO DAS COMPETENCIAS PROFESIONAIS ADQUIRIDAS A TRAVÉS DA 
EXPERIENCIA LABORAL PARA A OBTENCIÓN DE CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDADE.

Avaliación e a acreditación das competencias profesionais adquiridas polas persoas a través da experiencia laboral ou
de vías non formais de formación, para un total de 2.171 prazas nas unidades de competencia nas seguintes
cualificacións profesionais:
– Atención sociosanitaria a persoas no domicilio (SSC089_2): 646 prazas.
– Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais (SSC320_2): 455 prazas.
– Servizos para o control de pragas (SEA028_2): 50 prazas.
– Xestión de servizos para o control de organismos nocivos (SEA251_3): 50 prazas.
– Socorrismo en espazos acuáticos naturais (AFD340_2): 200 prazas.
– Socorrismo en instalacións acuáticas (AFD096_2): 200 prazas.
– Extinción de incendios e salvamento (SEA129_2): 250 prazas.
– Confección e mantemento de artes e aparellos (MAP005_2): 70 prazas.
– Aproveitamentos forestais (AGA343_2): 100 prazas.
– Tanatopraxia (SAN491_3): 150 prazas

Requisitos:
1º. No caso de experiencia laboral: para as unidades de competencia das cualificacións de nivel 2 e 3, xustificar polo 
menos 3 anos, cun mínimo de 2.000 horas traballadas en total nos últimos 10 anos, transcorridos antes de realizarse 
a convocatoria.
2º. No caso de formación non formal: para as unidades de competencia das cualificacións de nivel 2 e 3, xustificar
polo menos 300 horas nos últimos 10 anos transcorridos antes de realizarse a convocatoria. Naqueles módulos 
formativos asociados á unidade de competencia que se pretende acreditar que consideren unha duración inferior, 
deberanse acreditar as horas establecidas nestes.

O prazo de solicitude : 10 de febreiro de 2016

Mais información: DOG nº 5 do 11 de Xaneiro de 2016

NOTICIAS DE INTERESE 

CONVOCATORIA DE BOLSAS DE POSGRAO NO ESTRANXEIRO

Fundación Pedro Barrié de la Maza Conde de Fenosa.- Convocatoria de bolsas de posgrao no estranxeiro
Esta convocatoria está dirixida a titulados universitarios vinculados a Galicia para a realización de estudos de máster e 
estadías de investigación en institucións de referencia en todo o mundo.
Datas prazo de inscrición:
- Estudos de máster: do 4 de decembro de 2015 ao 15 de febrero de 2016.
- Estadías de investigación predoutoral: do 29 de xaneiro ao 28 de marzo de 2016.
Bases e inscrición en www.fundacionbarrie.org
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RECOÑECEMENTO DAS COMPETENCIAS PROFESIONAIS ADQUIRIDAS A TRAVÉS DA 
EXPERIENCIA LABORAL PARA A OBTENCIÓN DE CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDADE.

Avaliación e a acreditación das competencias profesionais adquiridas polas persoas a través da experiencia laboral ou
de vías non formais de formación.

ESPECIALIDADES:

Requisitos:
1º. No caso de experiencia laboral: para as unidades de competencia das cualificacións de nivel 2 e 3, xustificar polo 
menos 3 anos, cun mínimo de 2.000 horas traballadas en total nos últimos 10 anos, transcorridos antes de realizarse 
a convocatoria.
2º. No caso de formación non formal: para as unidades de competencia das cualificacións de nivel 2 e 3, xustificar
polo menos 300 horas nos últimos 10 anos transcorridos antes de realizarse a convocatoria. Naqueles módulos 
formativos asociados á unidade de competencia que se pretende acreditar que consideren unha duración inferior, 
deberanse acreditar as horas establecidas nestes.

O prazo de solicitude : 5 de febreiro de 2016

Mais información: DOG nº 4 do 8 de Xaneiro de 2016

- Xestión administrativa.
- Xardinaría e floraría.
- Construcción.
- Obras de interior, decoración e rehabilitación.
- Instalacións eléctricas e automáticas.
- Instalacións de telecomunicacións.
- Mecanizado.
- Soldadura e caldeiraría.
- Cociña e gastronomía.
- Servizos en restauración.
- Xestión de aloxamentos turísticos.
- Estética e beleza.
- Peiteado e cosmética capilar.

- Panadaría, repostaría e confeitaría.
- Sistemas microinformáticos e redes.
- Instalacións frigoríficas e de climatización.
- Instalacións de producción de calor.
- Carpintaría e moble.
- Instalación e amoblamento.
- Laboratorio de análise e de control de calidade.
- Emerxencias sanitarias.
- Farmacia e parafarmacia.
- Educación infantil.
- Carrozaría.
- Electromecánica de vehículos automóviles.
- Electromecánica de maquinaria.

SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL 2016

Aprobado o salario mínimo interprofesional para 2016: 655,20 euros/mes
http://www.boe.es/boe/dias/2015/12/30/pdfs/BOE-A-2015-14273.pdf
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PROBAS PARA CERTIFICADOS LINGUA GALEGA

Convocatoria de probas para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga 1, 2, 3 e 4
Datas de realización das probas:
- Celga 1: 2 de abril de 2016
- Celga 2: 3 de abril de 2016
- Celga 3: 9 de abril de 2016
- Celga 4: 10 de abril de 2016
Prazo de presentación de solicitudes: ata o 8 de febreiro de 2016
Máis información: http://www.xunta.es/dog/Publicados/2016/20160107/AnuncioG0164-291215-0009_gl.pdf

INCORPORACIÓN DE MOZOS NAS EXPLOTACIÓNS AGRÍCOLAS

Consellería do medio rural.- Convocatoria de axudas para apoio aos investimentos nas explotacións agrícolas, para a 
creación de empresas para os agricultores mozos e para a creación de empresas para o desenvolvemento de 
pequenas explotacións

Prazo de presentación de solicitudes: do 18 de xaneiro ao 18 de marzo de 2016

Máis información:  DOG nº 247 do 29 de Decembro de 2015

AXUDAS PARA NOVOS EMPRENDEDORES

Subvención a fondo perdido. 

Requisitos dos proxectos:
-Non terse iniciado antes da presentación da solicitude de axuda. 
-Presentar un costo subvencionable superior a 25.000€ e non superior a 500.000€
-Os gastos e/ou inversións subvencionables terán que estar localizados no centro de traballo da empresa en Galicia. 

A subvención poderá chegar ata o 25€ da inversión subvencionable, e ata o 35€ si é pequena empresa. 

Prazo: ata o 12 de Febreiro do 2015

Máis información: DOG núm. 247 do 29 de Decembro do 2015

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2016/20160107/AnuncioG0164-291215-0009_gl.pdf
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PROBA DE ACCESO Á UNIVERSIDADE PARA MAIORES DE 25 ANOS

A Comisión Interuniversitaria de Galicia informa do Calendario Xeral Pau 2016 e do Acceso ao curso 2016/2017
Información( exames, solucións): http://ciug.cesga.es/infom25.php
Prazo de solicitude: do 18 de xaneiro ao 12 de febreiro de 2016

1.606 POSTOS DE TRABALLO PARA CORREOS

Convocatoria: http://www.correos.es/ss/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application/pdf&blobheadername0=
content-type&blobheadername1=Content-
Disposition&blobheadervalue0=application/pdf&blobheadervalue1=filename%3DBases_Consolidaci%C3%B3n_Emple
o_2015.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1365524781634&ssbinary=true 

As persoas que queiran presentarse deben agardar a que se publiquen as convocatorias por provincias.

AXUDAS A PERSOAS TRABALLADORAS AUTÓNOMAS POLA CONTRATACIÓN INDEFINIDA DE 
PERSOAS ASALARIADAS

Beneficiarias:
-Persoas autónomas ou profesionais pola primeira contratación que realicen con carácter indefinido durante o seu 
primeiro ano de actividade. 
-Persoas autónomas ou profesionais pola segunda e terceira contratación que realicen con carácter indefinido nos 
tres primeiros anos de actividade. 
Prazo de solicitude:  
-Contratacións subvencionables realizadas entre o 1 de outubro de 2015 e o 30 de Decembro : prazo ata o 29/02/16
-Resto de contratacións: prazo ata o 30/09/16
Máis información: DOG núm. 248 do 30 de Decembro de 2015

PROGRAMA PARA A PROMOCIÓN DO EMPREGO AUTÓNOMO

Persoas beneficiarias: persoas desempregadas inscritas como demandantes de emprego no SPEG, que procedan á 
creación do seu propio posto de traballo e se dean de alta no réxime especial de autónomos entre o 1 de outubro de 
2015 e o 30 de set4mbro de 2016.
Contía: 
-5.000€ persoas desempregadas en xeral
-8.000€ home desempregado con discapacidade ou pertencente a colectivos en risco ou situación de exclusión.
-10.000€ muller desempregada con discapacidade ou pertencente a colectivos en risco ou situación de exclusión.
Prazo: ata o 29 de Febreiro do 2016
Máis información: DOG núm. 247, do 29 de decembro de 2015
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PROMOCIÓN DO EMPREGO AUTÓNOMO DAS PERSOAS NOVAS INSCRITAS NO SISTEMA 
NACIONAL DE GARANTÍA XUVENIL

Persoas beneficiarias: persoas desempregadas inscritas no Sistema de Garantía Xuvenil, que procedan á creación do 
seu propio posto de traballo.
Prazo: ata o 30 de Setembro do 2016
Máis información: DOG núm. 248, do 30 de decembro de 2015

Servicio de Información, Orientación e Prospección de Emprego. 
Agrupación dos Concellos de Boimorto, Arzúa e Santiso.
Rúa Vilanova, 1 15816 Boimorto (A Coruña). 981516020

cristina.tato@boimorto.es

SUBVENCIÓNS PARA ACTUACIÓNS DE REHABILITACIÓN DE EFICIOS E VIVIENDAS NO ÁREA 
DOS CAMIÑOS DE SANTIAGO

As actuacións de rehabilitación deberán realizarse en edificios e vivendas que estean situados no ámbito dos Camiños 
de Santiago. 
Contía da subvención: non poderá exceder o 35€ do custe subvencionable. Sendo a contía máxima das axudas  
11.000€.
O prazo máximo de execución e xustificación do pagamento das obras será o 31 de Outubro de 2016.
Máis información: DOG núm. 246, do 28 de decembro de 2015

SUBVENCIÓNS PARA REHABILITACIÓN EN GALICIA. 2016.

1- Renovación de ascensores. Prazo de solicitude: ata o 20 de abril 2016 .

2- Renovación de fachadas e cubertas de lousa. Prazo de solicitude: ata o 20 de abril 2016 .

3- Renovación de fachadas con granito. Prazo de solicitude: ata o 20 de abril 2016 .

4-Renovación de fiestras Prazo de solicitude: ata o 30 de setembro.

5-Renovación de cubertas con tella cerámica. Prazo de solicitude: ata o 20 abril 

6-INEGA. Actuacións dinamizadoras das áreas rurais de Galicia coa creación, mellora e ampliación de pequenas 
infraestruturas para proxectos de enerxías renovables. Prazo de presentación: ata el 15-02-2016


