SERVIZO DE ORIENTACIÓN LABORAL
AGRUPACIÓN VILASANTAR, SOBRADO E CURTIS
BOLETÍN DE EMPREGO SEMANA DO 21 DE FEBREIRO DE 2019
CONDUTOR DE CAMIÓN PARA TEIXEIRO
Necesítase condutor que teña carné de camión para manexar vehículos de máis de 3500 Kg.
Preferentemente de zonas próximas ao polígono industrial de Teixeiro, Curtis. É necesario que teña
dispoñibilidade inmediata e ganas de traballar. Persoas interesadas, contactar co nº dispoñible no anuncio.
Interesados/as contactar con Fátima 628558231
Anuncio publicado en Milanuncios.
NECESÍTASE MECÁNICO PARA TEIXEIRO
Búscase mecánico con experiencia para o arranxo de coches e principalmente camións. Requisitos: ter
experiencia, destreza e habilidade á hora de reparar un vehículo. Enviar curriculum ao correo ou chamar ao nº
de teléfono. Interesados/as contactar con Fátima 628558231
Anuncio publicado en Milanuncios.
SOLDADORES, MONTADORES DE ESTRUTURAS METÁLICAS E CALDEREROS PARA SOBRADO
As persoas interesadas deberán enviar o seu cv a oscar.ramos@sobrado.es
AUXILIAR DE AXUDA A DOMICILIO PARA SOBRADO
Empresa de axuda a domicilio busca auxiliar para a zona de As Cruces. As persoas interesadas deberán
enviar o seu cv a susana.nieto@curtis.gal
CAMARER@ E COCINER@ PARA TEIXEIRO
Necesítase camarer@ e cociner@ con experiencia para restaurante en teixeiro. xornada completa.
Posibilidade de aloxamento. Interesados/as contactar con María
606160084 / 620699303
Anuncio publicado en Milanuncios.
OPERADOR DE EMPACADORA FORESTAL PARA TEIXEIRO
Estudos mínimos: Formación Profesional Grao Medio - Actividades Agrarias
Experiencia mínima: Polo menos 3 anos
Coñecementos necesarios: Mecanica. Biomasa.
Requisitos mínimos: Experiencia no manexo de maquinaria forestal e/ou maquinaria pesada en empresas do
ámbito forestal, agrícola ou obra pública (empacadora, procesadora ou autocargador forestal,
rotoempacadora agrícola, retrocargadoras, camión guindastre, etc)
Descrición: Seleccionamos para empresa de biomasa Operadores de empacadora forestal para zona de
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Curtis.A persoa seleccionada encargarase do realizar o empacado e/ou desembosque da biomasa forestal,
traballando a quendas rotativas de mañá e tarde.
Buscamos un/a profesional con experiencia no manexo de maquinaria forestal e/ou maquinaria pesada en
empresas do ámbito forestal, agrícola ou obra pública (empacadora, procesadora ou autocargador forestal,
rotoempacadora agrícola, retrocargadoras, camión guindastre, etc), con gusto polo traballo ao aire libre,
coñecementos básicos de mecánica para realizar o correcto mantemento da maquinaria e alto grao de
autonomía e responsabilidade, iniciativa e proactividad.
Ofrécese contrato estable, a quendas rotativas de xornada continua.
Salario negociable
Número de vacantes: 5
Salario: 18.000 - 24.000 Bruto/ano
Oferta publicada en Infojobs, inscrición a través da páxina web www.infojobs.net
TRACTORISTA ROZADORA DE BRAZO CUNETA PARA SANTIAGO
Búscase tractorista para tractor con rozadora de brazo para limpeza de cunetas (só xente con experiencia
neste tipo de traballo). valorásese experiencia en soldadura e mecanica. interesados contacten ou envien
curriculum por mail info @ alcomtegalicia. com, só xente con experiencia con rozadora de brazo
porfavor.Javier 619830086.
ELECCIÓN XUIZ / XUEZA DE PAZ E SUBSTITUTO/A NO CONCELLO DE CURTIS
O día 18 de febreiro de 2019, publicouse no BOP A Coruña (BOP Nº34 ) o anuncio da convocatoria de
elección de xuiz de paz titular e de substituto/a do Concello de Curtis. Para máis información revisar o BOP.
Anuncio publicado en Milanuncios.
PERSOAL PARA ALBERGUE EN MELIDE
Búscase moza para recepcion e bar para albergue situado en melide. Requírense coñecementos de inglés e
hosteleria. Incorporación mediados de marzo Absterse xente que non cumpra os requisitos. Interesados
mandar curriculum a davidvarelamella@gmail.com
Anuncio publicado en Milanuncios.
URXE CAMAREIRA DE FIN DE SEMANA EN TEIXEIRO
Buscamos camarera para bar en teixeiro , xoves , venres e sabado en turno de tarde a peche. Interesadas
contactar por WhatsApp. 644602890
Anuncio publicado en Milanuncios.
TÉCNICO DE ORIENTACIÓN LABORAL PARA SADA
As bases da convocatoria estarán expostas ao público no edificio municipal de usos administrativos, Avda. da
Mariña, 25, Tfno. 981 620 075, e na páxina web municipal: www.sada.gal. O prazo de presentación de
instancias é de 5 días e contarase a partir do día seguinte ao de publicación do anuncio no BOP (Núm.37 do
21 de febreiro de 2019).
MONTAXE CUBERTAS E FACHADAS METALICAS
Necesítase persoal con Experiencia para montaxe de cuberta e fachadas metálicas de Panel sandwich e
Chapa. Coa formación e cursos de prevención. Contactar a través de Milanuncios.
PESCADERA PARA BERGONDO
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Pescadera. zona bergondo. preferiblemente con experiencia. xornada mañá. As persoas interesadas deberán
enviar o seu cv a: orti1920@gmail.com
Anuncio publicado en Milanuncios.
OPERARIOS E MONTADORES CRISTALERÍA PARA MILLADOIRO
Buscamos cristaleiros con experiencia en Corte e Instalación, para Delegación en Galicia (situada en
Milladoiro - A Coruña). Imprescindible Carné de Conducir. Incorporación Inmediata - Urxente. Chamar a Juan
(607939341) abalo.galicia@cristaleriadspejo.com
Anuncio publicado en Milanuncios.
ELECTROMECANICO CON EXPERIENCIA PARA MELIDE
Necesítase electromecánico con experiencia para taller en Melide. Interesados llamar al 617473730.
Anuncio publicado en Milanuncios.
CAMAREIRO COCTELEROS BARMANS
Rv disc betanzos selecciona barmans cocteleros con experiencia demostrable para accións que teremos con
importante apertura de discoteca en betanzos o 28 de febreiro. Contactar 654567244.
Anuncio publicado en Milanuncios.
CAMAREIROS PROFESIONAIS
Necesítanse camareiros profesionais para parrillada en melide a xornada completa, excelentes condicións
para a persoa adecuada, só xente profesional absterse aprendices. Contactar por whatsapp para mais
informacion. Incorporacion inmediata. Roberto 684048874.
Anuncio publicado en Milanuncios.
REPARTIDOR CARNET CAMIÓN C PARA BERGONDO
Repartidores con carnet C para camiones de 7000 kg. Contrato fixo. Zona reparto Galicia. Luis Gómez
679414241
COCIÑEIRO/A PARA BETANZOS
necesítase cociñeiro/a de Marzo a Nivembro. Experiencia en comida casera e menú do día. Contrato a
xornada completa e segundo convenio. Interesados enviar curriculum a: gagobu@yahoo.es
FORMACIÓN
CURSO DE PREPARACIÓN DAS PROBAS LIBRES DA ESO PARA PERSOAS ADULTAS
O concello de Curtis organiza o curso para preparar as probas oficiais. Inicio o día 11 de marzo e fin o 23 de
maio de 2019.
Máis información: Servizo de orientación laboral.
CURSOS GRATUÍTOS CELGA DE PREPARACIÓN DAS PROBAS OFICIAIS
No DOG Núm 35 do 19 de febreiro de 2019 publícanse os Cursos de carácter voluntario e gratuíto
preparatorios das probas para obter os certificados de lingua Galega Celga 1, Celga 2, Celga 3 e Celga 4. As
modalidades ofertadas son: Presencial e Teleformación:
- Os presenciais máis próximos: En A Coruña, Ferrol e Santiago o Celga 2, Celga 3 e Celga 4. En Lugo o
Celga 2.
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- Os ofertados na modalidade a distancia son: Celga 1, Celga 3 e Celga 4.
Máis información: Servizo de orientación laboral. 981789003 Ext.2037
CURSO PRODUCCIÓN E TRANSFORMACIÓN DE LEITE ECOLÓXICA EN GALICIA E ASTURIAS
Curso gratuito organizado por Unións Agrarias. Modalidade de realización: Presencial (50h), Mixto (40h online
e 10h presencial) ou A distancia (50h online).
Prazo de inscrición ata o 28 de febreiro 2019.
O obxectivo é aportar os coñecementos necesarios para a xestión dunha explotación láctea ecolóxica e para
a elaboración de produtos ecolóxicos derivados.
Máis información: 981 530 500
CURSO DE APICULTURA ECOLÓXICA EN ESPACIOS PROTEXIDOS COMO FONTE DE EMPREGO
Formación gratuita organizada por Unións Agrarias. Modalidade do curso a elexir: Presencial (50h
presenciais) ou Mixto (40h aula virtual e 10h presenciais) ou a distancia (50h aula virtual).
Prazo de inscrición ata o 28 de febreiro 2019.
O obxectivo é impulsar a creación de emprego creando empresas ecolóxicas modermas dentro do mundo
apícola e mellorar a empregabilidade no sector da elaboración de produtos apícolas (mel, xelea real, polen...)
e os seus derivados.
Máis información: 981 530 500
CURSO DE MANTEMENTO DE SISTEMAS DE TRANSMISIÓN DE FORZA E TRENS DE RODAXE DE
VEHÍCULOS AUTOMÓBILES
O IES de Curtis organiza un curso de "Mantemento de sistemas de transmisión de forza e trens de rodaxe de
vehículos automóbiles".
Os candidatos deste curso de nivel II, deben ter ESO ou o equivalente, ou superado o curso de Nivel I.
Os candidatos deben estar inscritos na oficina de emprego e solicitar a inscrición no curso. (Poderanse
inscribir os demandantes de calqueira oficina de emprego, pero desde alí deben notificalo á oficina de
Betanzos.)
CURSO DE ORGANIZACIÓN E XESTIÓN DE ALMACÉNS
Matrícula gratuíta, formación financiada pola Consellería de Economía, Emprego e Industria da Xunta de
Galicia. Lugar: Escola de Finanzas C/ Salvador de Madariaga, 50. 15173. Oleiros, A Coruña. Horas: 408H.
Horario: 16:00H. A 21:00H. Inicio: 22-02-2019. Fin 08-07-2019
REQUISITOS A CUMPRIR PARA PODER SER ALUMNO/A:
- Ser demandante de emprego e estar inscrito no Servizo Público de Emprego de Galicia.
- Ter un nivel de estudos mínimo de Bacharelato Superior, COU, Formación Profesional Superior ou titulación
4

similar. Inscrición e información no teléfono 881964780 e email laura.gdeber@efbs.edu.es
AXUDAS A EMPRENDEDORES/AS E EMPRESARIOS/AS
PROMOCIÓN DO EMPREGO AUTÓNOMO
Estas axudas ten por obxecto fixar as bases reguladoras e proceder á convocatoria das subvencións
establecidas pola Consellería de Economía, Emprego e Industria para o ano 2019 coa finalidade da
promoción do emprego autónomo e a súa consolidación mediante incentivos á contratación indefinida inicial
de persoas desempregadas realizada polas persoas traballadoras autónomas ou persoas profesionais con
domicilio social e fiscal en Galicia.
Liña 1: Promoción do emprego autónomo. Axudas económicas a persoas que inicien actividade empresarial
entre o 1 de outubro de 2018 e o 30 de setembro de 2019, ambos inclusive
Liña 2: Axudas para a contratación indefinida inicial de persoas desempregadas.
Prazo de solicitude: 26/01/2019 - 30/09/2019.
PROBAS OFICIAIS DE EDUCACIÓN, ANO 2019
PROBAS DE ACCESO AOS CICLOS DE GRAO MEDIO E SUPERIOR
Inscrición Ciclo Medio: O prazo de presentación estará abranguido entre os días 7 e 22 de marzo de 2019,
ambos os dous incluídos. As probas de acceso aos ciclos de grao medio terán lugar o día 28 de maio de
2019.
Inscrición Ciclo Superior: O prazo de presentación estará abranguido entre os días 28 de xaneiro e 8 de
febreiro de 2019, ambos os dous incluídos. As probas de acceso aos ciclos de grao superior terán lugar o día
10 de abril de 2019.
PROBAS LIBRES DA ESO PARA PERSOAS ADULTAS
A Consellería de Educación publicou a convocatoria das proba libres para a obtención do título de graduado
en educación secundaria obrigatoria para maiores de dezaoito anos nas convocatorias de maio e setembro
2019.
Os prazos de matrícula serán:
– Convocatoria de maio: 11 de marzo ao 22 de marzo de 2019, ambos os dous incluídos.
– Convocatoria de setembro: 1 ao 8 de xullo de 2019, ambos os dous incluídos.
PROBAS PARA A OBTENCIÓN DO TÍTULO DE BACHARELATO 5
A Consellería de Educación publicou a convocatoria das proba libres para a obtención do título de
bacharelato para maiores de vinte anos.
O prazo de presentación das solicitudes será entre o 25 de febreiro e o 11 de marzo de 2019.
A proba celebrarase o día 26 de abril de 2019 en sesións de mañá e tarde no IES San Clemente de Santiago
de Compostela.
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DATOS DE CONTACTO DO SERVIZO:
Para apoio no envío de cv ou máis información.
Teléfono: 981789003 (Excepto os mércores de 12.00h a 15.00h en 981778169).
Email: susana.nieto@curtis.gal
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