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Os Concellos de Camariñas e Vimianzo veñen

 colaborando en programas e actuacións que 

melloran a cualificación e empregabilidade dos

 e das veciñas que se atopan en situación de 

desemprego.

O Programa Integrado de Emprego “Vir Fluv-

ius 2016” é un exemplo desta colaboración inter-

municipal. Promovido por ámbolos dous conce-

llos foi financiado pola Consellería de Economía,

 Emprego e Industria da Xunta de Galicia.

Neste programa de inserción laboral teñen 

participado 60 persoas desempregadas que 

recibiron información, asesoramento, orienta-

ción laboral, cualificación con expectativas de

 emprego, prácticas en empresas, apoio e 

acompañamento na busca de emprego, así co-

mo outras accións para mellorar a súa empre-

gabilidade. Os resultados son moi positivos xa

 que, aínda sen rematar, o proxecto xa conse-

guiu que 21 persoas atoparan emprego.

O Concello de Camariñas aposta, e sempre

 apostou, por políticas activas de emprego ape-

gadas á realidade local e que se adapten aos 

perfís, necesidades e características dos ve-

ciños e veciñas desempregadas así como ás 

necesidades do tecido empresarial e aos xa-

cementos e oportunidades de autoemprego 

dos concellos. O Programa Integrado de Em-

prego “Vir Fluvius 2016” é unha desas apostas

 como tamén o son os servizos municipais que 

están a prestarse á cidadanía dende a Axencia

 de Desenvolvemento Local de Camariñas pa-

ra persoas na busca de emprego ou que teñen

 unha iniciativa empresarial.

Como alcalde de Camariñas, dou o parabén

 aos profesionais que desenvolveron e coordi-

naron este Programa, ás persoas desemprega-

das participantes e demais persoal que elabo-

rou esta guía, xa que é unha ferramenta 

imprescindible para consultar e orientar na bus-

ca de emprego na Costa da Morte.

Manuel Valeriano Alonso de León

Alcalde do Concello de Camariñas

LIMIAR
DO ALCALDE

DE CAMARIÑAS
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Dende a miña toma de posesión como alcal-

de de Vimianzo adiquei tempo e esforzos en 

tentar que a creación de postos de traballo fo-

se unha realidade.

A xeración de oportunidades laborais vai pa-

rella á mellora da calidade de vida das perso-

as e ao crecemento e o progreso da nosa so-

ciedade, por iso é fundamental reducir, por unha

 banda os índices de desemprego e por outra 

tentar a fixación da poboación por medio das 

oportunidades para desenvolver unha carreira

 laboral ou conseguir un posto de traballo.

A formación é un dos eixes fundamentais da

 nosa política. Procuramos ofrecerlles tanto ás 

persoas desempregadas como a aquelas que

 están a piques de iniciar a súa actividade labo-

ral, cursos de formación adaptados ás necesi-

dades do tecido produtivo do noso concello pa-

ra facilitarlles ás persoas demandantes de 

emprego unha formación útil e de calidade e 

aos empresarios e empresarias persoal cunha

 formación adaptada ás súas necesidades.

O apoio ás empresarias e empresarios ta-

mén é fundamental para darlles facilidades á 

hora de instalarse no noso concello. Rebaixa-

mos os impostos e taxas municipais, por exem-

plo para aquelas empresas que decidan insta-

larse no Polígono industrial e para as 

explotacións gandeiras, ou modificamos as or-

denanzas de lixo e auga potable para rebaixa-

rlles as taxas aos comercios. 

Con todo temos que seguir traballando en es-

tablecer, dentro das nosas posibilidades e com-

petencias, un marco idóneo para a instalación 

de empresas, sen esquecer as demandas que 

temos que transmitir a outras administracións no

 relativo, por exemplo a unha necesaria rebaixa 

dos prezos do solo industrial, a unha mellora das

 infraestruturas ou a poder contar cunha cone-

xión á Internet propia do século XXI , fundamen-

tais calquera delas á hora de que unha empre-

sa decida instalarse nun ou outro lugar. 

O programa que se presenta nesta Guía de 

emprego é unha ferramenta fundamental ao ser-

vizo da poboación dos municipios participantes.

 Usando técnicas transversais e innovadoras pre-

téndese reducir o número de desempregadas e

 desempregados nos concellos de Vimianzo e 

Camariñas.  É un exemplo de colaboración in-

termunicipal no que dúas institucións colabo-

ran e traballan xuntas para mellorar as condi-

cións de vida e laborais da súa cidadanía. Abofé

 que o conseguiremos.

Manuel Antelo Pazos

Alcalde do Concello de Vimianzo

DO ALCALDE

DE VIMIANZO

LIMIAR
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O mercado laboral vénse transformando nos úl-

timos anos, conforme a sociedade vai avan-

zando  dende principios dos anos 2.000. Estes 

cambios sociais foron provocados en grande 

medida polos avances tecnolóxicos que nos fix-

eron modificar hábitos e costumes nas nosas vi-

das e nos nosos traballos, co que cómpre ad-

aptarse a eles para non quedarnos obsoletos. 

Aínda así, non debemos esquecer a parte hu-

mana que teñen as relacións persoais e a ne-

cesidade de aprender a desenvolverse nas difer-

entes situacións que nos depara o traballo e a 

vida en xeral.

Cada vez a competencia é máis alta, a xente 

está máis formada e as empresas buscan perso-

as máis cualificadas, polivalentes e dinámicas. 

Os traballos fixos de antano xa practicamente 

non existen: as empresas cambian, móvense, 

desaparecen e aparecen outras novas, á par 

que aparecen novos nichos de emprego e au-

toemprego. Así, a adaptación ás necesidades 

de cada momento é clave, pero ligado a isto, 

pode acadar máis importancia aínda a palabra 

“información”. Vivimos no mundo das TICs, on-

de a información circula a unha velocidade verti-

xinosa, dun país para outro, dunha persoa para 

outra. Temos numerosos recursos onde buscar 

esta información, comezando por Internet coma 

fonte inesgotable actualmente, pero sen esque-

cer os contactos persoais, os xornais ou a televi-

sión, para todas as facetas da vida e, máis en 

concreto, tamén para a busca de emprego. 

Neste sentido, desde o Programa Integrado 

de Emprego VIR FLUVIUS 2016 (levado a cabo

 en conxunto polos concellos de Camariñas e Vi-

mianzo e subvencionado pola Xunta de Galicia 

e o Ministerio de Emprego e Seguridade Social)

 propoñemos esta guía a modo de síntese infor-

mativa sobre recursos para a busca de empre-

go, destacando os que temos máis preto da no-

sa zona, xa que tan importante coma obter a 

información, é saber como e onde buscala. Ofre-

cemos así unha ferramenta máis para que as 

persoas desempregadas e as persoas con ex-

pectativas de mobilidade laboral poidan usala 

para atopar as súas oportunidades.

1
INTRODUCIÓN
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2. O PROCESO DE BUSCA DE EMPREGO. 

COMO BUSCAR?

Para buscar emprego, cómpre seguir unha serie de pasos, que comezan por:

ADAPTABILIDADE: Capacidade para per-

manecer eficaz dentro dun medio cam-

biante, así coma á hora de enfrontarse a 

novas tarefas, retos e persoas.

ANÁLISE DE PROBLEMAS: Eficacia para 

identificar un problema e os datos pertinen-

tes ao respecto, recoñecer a información 

relevante e as posibles causas do mesmo.

ANÁLISE NUMÉRICA: Capacidade para ana-

lizar, organizar e resolver cuestións numéri-

cas, datos financeiros, estatísticas…

ASUNCIÓN DE RISCOS: Capacidade pa-

ra emprender accións de forma delibe-

rada co obxecto de lograr un beneficio 

ou vantaxe.

AUTOMOTIVACIÓN: Medida en que se tra-

balla por satisfacción persoal.

ATENCIÓN AO CLIENTE: Detectar as ne-

cesidades do cliente e atopar as solu-

cións máis idóneas para el.

CONTROL: Capacidade de tomar decisións

 que aseguren o control, sobre métodos, 

persoas e situacións.

CAPACIDADE CRÍTICA: Habilidade para a

 avaliación de datos e liñas de acción pa-

ra tomar decisións lóxicas de forma im-

parcial e razoada.

CREATIVIDADE: Capacidade para pro-

poñer solucións imaxinativas e orixi-

nais. Innovación, ofrecer alternativas ao

 método tradicional…

PERSUASIÓN: Capacidade para conven-

cer aos demais para que asuman os no-

sos argumentos coma propios.

Táboa 1:  Listado de habilidades e competencias. Fonte: Elaboración propia con datos da Guía ESIC 2015

COMUNICACIÓN ESCRITA: Capacidade pa-

ra expresarnos de forma correcta median-

te a escritura, de maneira que os argumen-

tos se entendan perfectamente.

COMPROMISO: Capacidade para cumprir 

coas obrigas mirando polo beneficio da 

empresa.

DELEGACIÓN: Distribución eficaz da res-

ponsabilidade e toma de decisións cara

 a outra persoa subordinada.

DECISIÓN: Agudeza para establecer liñas 

de acción axeitadas, implicarse e tomar 

parte no asunto a resolver.

TOLERANCIA AO ESTRÉS: Mantemento 

firme do carácter ante acumulación de 

tarefas ou responsabilidades.

ESPÍRITO COMERCIAL: Capacidade para 

entender aqueles asuntos do negocio que

 afectan á rendibilidade e crecemento 

dunha empresa co fin de maximizar o éxito.

ESCOITA: Capacidade para detectar a infor-

mación importante da comunicación oral, 

do que nos están dicindo.

ENERXÍA: Capacidade para crear e manter 

un nivel de actividade axeitado. Mostra re-

sistencia e capacidade de traballo.

1) Facer unha análise persoal e profesional que

 che axude a definir en que posto queres tra-

ballar, tendo en conta os teus coñecemen-

tos, formación, experiencias, obxectivos, ha-

bilidades e aptitudes.

– Coñecementos: Que sabes facer? 

– Formación: Estudos e outros cursos que

 fixeches

– Experiencias: En que traballaches e ou-

tras experiencias non laborais

– Obxectivos: En que quero traballar?

– Habilidades e aptitudes: Cal é a miña for-

ma de ser, de actuar, as miñas 

capacidades...

Para coñecernos a nós mesmos, as nosas ha-

bilidades e competencias, poden axudarnos 

estas táboas.

2. O PROCESO DE BUSCA DE EMPREGO. COMO BUSCAR?
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FLEXIBILIDADE: Capacidade para modificar

 o comportamento e adoptar un tipo de en-

foque diferente.

INDEPENDENCIA: Actuación baseada nas

 propias conviccións sen desexo de agra-

dar a terceiros.

INTEGRIDADE: Capacidade para manter-

se firme.

IMPACTO: Causar boa impresión.

INICIATIVA: Actuar por convicción propia e

 influír activamente nos acontecementos.

LIDERADO: Utilizar métodos para guiar a 

outras persoas de cara a acadar os ob-

xectivos da empresa.

METICULOSIDADE: Resolución total dun 

asunto, realizando todas as súas tarefas,

 sexa cal sexa a importancia das mesmas.

NIVEIS DE TRABALLO: Establecer metas ou 

obxectivos para un mesmo ou para os de-

mais, debendo cumprirse para non fracasar.

PLANIFICACIÓN E ORGANIZACIÓN: Capa-

cidade de realizar de forma eficaz un plan

 de traballo feito para un mesmo ou para 

os demais, co fin de acadar un obxectivo.

RESISTENCIA: Capacidade para manter o

 nivel de traballo en situacións hostís.

SENSIBILIDADE ORGANIZACIONAL: Me-

dida en que nos implicamos na organi-

zación e nos seus obxectivos.

SENSIBILIDADE INTERPERSOAL: Medi-

da en que coñecemos e nos preocupa-

mos polos demais, polas súas necesida-

des e sentimentos.

SOCIABILIDADE: Capacidade para mestu-

rarse cos demais, integrarse.

 Ser aberto e participativo.

TENACIDADE: Capacidade para perseve-

rar, para tentalo unha e outra vez ata que

 o problema se resolva e así poder aca-

dar os obxectivos.

TRABALLO EN EQUIPO: Disposición para 

integrase e participar nun grupo para obter

 un beneficio común, de maneira indepen-

dente aos intereses propios. 

Ademais, podemos facer test de habilidades e

 personalidade nas seguintes páxinas web:

– http://www.lacoladelparo.es/pruebas-de-

autoevaluacion-para-saber-cual-es-tu-perfil-

profesional/

– http://elblogdelaorientacionlaboral.blogspot.com.es/

2013/11/tests-de-autoevaluacion-de-

competencias.html

– https://orientadorespalencia.wordpress.com/

2013/05/31/tests-de-autoevaluacion-de-

competencias-laborales-y-preferencias-

profesionales/

Esta análise vainos axudar tamén a decidir se 

queremos traballar por conta allea, ben sexa no

 sector privado ou no sector público, ou se que-

remos traballar pola nosa conta, o que significa-

ría montar un negocio propio. Ábrese así un aba-

no de 3 posibilidades e cada unha delas implica

 unha maneira distinta de actuar:

– Buscar traballo por conta allea 

na empresa privada

– Buscar traballo por conta allea 

no sector público

– Montar o propio negocio

Táboa 1 (cont.):  Listado de habilidades e competencias. 

Fonte: Elaboración propia con datos da Guía ESIC 2015
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Buscar t raballo  

por  conta al lea 

na empresa privada

Se despois de facer a análise persoal e profe-

sional, decantarnos pola busca de emprego por

 conta allea no sector privado, as recomenda-

cións e pasos a seguir serán os seguintes:

 1. Elabora un curriculum vitae no que figu-

re toda a información que consideres de 

interese profesional.

 2. Inscríbete no Servizo Público de Empre-

go para optar ás ofertas de emprego, cur-

sos de formación e outros programas de

 inserción que xestionan.

 3. Le a prensa diaria, suplementos de em-

prego, revistas especializadas, boletíns e

 taboleiros de anuncios.

 4. Busca información en portais e páxinas 

web de emprego; nelas atoparás ofertas 

de traballo, consellos para a busca de 

emprego e ligazóns con máis información

 sobre o mundo laboral.

 5. Busca os recursos do teu contorno (xor-

nais locais, concello, oficina de empre-

go...) que che poidan facilitar información

 sobre o mercado laboral.

 6. Identifica e consegue información sobre 

as empresas e centros relacionados co 

teu ámbito profesional. Podes entregar o 

teu currículo directamente nos lugares 

que che interese, aínda que non haxa nin-

gunha oferta de emprego nese momen-

to. Normalmente, as empresas arquivan 

os currículos que reciben, para poder 

consultalos en caso de que nalgún 

momento precisen persoal. Esta práctica

 coñécese coma “autocandidatura”.

 7. Infórmate sobre a posibilidade de realizar 

prácticas en empresa. É unha oportunida-

de para aprender e para darte a coñecer

 na empresa.

Buscar t raballo  

por  conta al lea 

no sector  público

O sector público son as administracións, organis-

mos e empresas que son de titularidade estatal,

 da comunidade autónoma ou dos concellos e 

outras corporacións de ámbito local. Para traba-

llar para  a administración existen varias vías de

 acceso, que son as seguintes:

Oposicións
É a vía de acceso máis coñecida. Dentro delas

 existen 3 variantes:

– Oposición: As administracións públicas 

convocan unhas probas para cubrir pos-

tos de traballo dentro da propia adminis-

tración. Poden constar de diferentes exa-

mes, tests, etc., dependendo dos postos

 de traballo que se oferten. 

– Concurso de méritos: En vez de exames, 

valóranse outras cousas coma a experien-

cia profesional ou a formación.

– Concurso-oposición: Un terceiro tipo sería

 unha mestura das dúas anteriores. Rea-

lízanse unhas probas ou exames e, ade-

mais dos resultados dos mesmos, va-

lóranse os méritos persoais (experiencia,

 formación...)

Bolsas de emprego público
Son aquelas que se convocan para ter persoal 

para cubrir postos de traballo dentro das diver-

sas administracións. Poden abrirse por un tem-

po determinado ou permanecer sempre aber-

tas. Nestas bolsas fanse unhas listas onde figuran

 as persoas inscritas e ás cales chamarán en ca-

so de precisar os seus servizos. 

Convocatorias de persoal  laboral
O persoal laboral é aquel que, mediante un con-

trato de traballo presta servizos retribuídos nas

 Administracións Públicas. 

Concesións ou contratas
Son traballos, obras ou servizos para as que as

 administracións públicas contratan a empresas

 privadas.

2. O PROCESO DE BUSCA DE EMPREGO. COMO BUSCAR?
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Así, para buscar emprego no sector público,

 os pasos que hai que seguir, serán:

 1. Buscar as convocatorias ou as bolsas que

 máis nos interesen e analizar os requisi-

tos que nelas se solicitan, para ver se o 

noso perfil encaixa.

 2. Ler a prensa diaria e mirar os diarios ofi-

ciais, que é onde saen as convocatorias.

 3. Inscribirnos, anotarnos ou facer as xes-

tións correspondentes segundo a convo-

catoria.

 4. Preparar as probas especificadas na con-

vocatoria ou preparar o noso proxecto no

 caso das concesións ou contratas.

 5. Presentarnos ás probas ou, no caso das 

concesións, presentar o noso proxecto, na

 data sinalada na convocatoria.

Montar o propio negocio.

O autoemprego

Emprender supón ser a nosa propia xefa ou 

xefe. Nós decidimos como, cando e onde 

realizar o traballo, pero tamén asumimos o risco

 de que o negocio vaia ben ou non. Así que, se

 na análise persoal decidimos que o mellor para

 nós é emprender,  os pasos a seguir serían 

diferentes:

 1. Traballar unha idea e pensar que tipo de

 negocio queremos montar.

 2. Analizar a contorna onde queremos 

establecer o negocio para ver se a nosa 

empresa vai ter demanda suficiente.

 3. Realizar un plan de empresa, partindo 

dos dous anteriores puntos, establecendo

 obxectivos e marcando a liña de traballo.

 4. Buscar o local, os materiais e as máquinas

 que necesitamos.

 5. Solicitar os permisos e realizar as xestións

 correspondentes para a apertura do 

negocio.

Neste sentido, os concellos de Vimianzo e 

Camariñas contan con Axentes de Emprego e 

Desenvolvemento Local, que nos poden 

asesorar e apoiar nas nosas iniciativas 

emprendedoras e en todos os pasos antes 

comentados. Para isto debemos acudir a:

Concello  de Vimianzo
Praza do Concello, 6 - 15129 Vimianzo

Tel. 981 716 001

Persoa de contacto: Rosa Sánchez

Enderezo electrónico:

desenvolvemento.local@vimianzo.gal

Concello  de Camariñas
Praza de Insuela s/n - 15123 Camariñas

Tel. 981 737 004

Facebook: http://facebook.com/adlcamarinas  

Persoas de contacto: Emilio González (Axente 

de Desenvolvemento Local) e María Jiménez 

(Axente de Emprego)

Enderezos electrónicos:

egonzalez.desenvolvemento@camarinas.net

mjimenez.desenvolvemento@camarinas.net
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3

FONTES DE 
EMPREGO
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Por outra banda, están os buscadores de 

emprego de titularidade privada. Son moi 

numerosos, co que aquí poñeremos os máis 

destacados.

Buscadores de emprego:

1) Internet

Hoxe en día Internet é fonte de información de 

todo tipo. Dentro desta información tamén se 

encontra a oferta e a demanda laboral, publi-

cándose diariamente milleiros de ofertas de em-

prego. As empresas cambian, as necesidades

 varían dun momento a outro e con iso a nece-

sidade de cubrir postos rapidamente, sendo a 

rede a mellor ferramenta onde atopar candida-

tos dunha maneira sinxela e veloz.

Existen numerosas páxinas, buscadores, por-

tais web, blogues e aplicacións para o móbil de-

dicadas á busca de emprego e que nos permi-

ten atopar ofertas tanto na nosa zona coma case

 en calquera lugar. Pero isto non quere dicir que

 as teñamos que utilizar todas á vez, senón que 

para unha busca máis efectiva, o aconsellable 

é usar as 3 ou 4 que máis nos gusten e nelas fa-

cer un perfil o máis completo posible.

A) BUSCADORES DE EMPREGO
Son páxinas web dedicadas exclusivamente á

 busca de emprego. Dentro dos mesmos, temos

 os portais ou buscadores de emprego xestio-

nados pola administración pública, coma:

3. FONTES DE EMPREGO: ONDE BUSCAR?

3. FONTES DE EMPREGO: ONDE BUSCAR?

Tan importante coma saber como buscar emprego, é saber onde facelo. Nos seguintes lugares pode-

mos atopar ofertas de emprego:

http://www.empleate.gob.es

http://emprego.xunta.es
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Entre todos estes buscadores, cabe destacar:

Portais de emprego de ámbito galego:  

– http://empleo.galiciadigital.com/buscador-

ofertas

– http://www.galiciaempleo.net

– http://www.galejobs.com

Metabuscadores de emprego:

Son buscadores que rastrean as ofertas de em-

prego doutras páxinas, sen necesidade de acu-

dir a cada unha delas. Desta maneira, poñen-

do unha palabra clave, saen todas as ofertas 

de emprego relacionadas, co cal, afórrase tem-

po e gáñase efectividade.

– http://www.infojobs.net

É o portal de emprego máis utilizado. Fun-

ciona mellor para as cidades que para o rural.

– http://www.portalento.es

Portal que se centra na oferta de empre-

go para discapacitados.

– http://www.yoriento.com 

A parte de buscador de ofertas de em-

prego, ofrece orientación en xeral sobre 

como buscar emprego.

– http://www.aquihaytrabajo.rtve.es

Existe un programa de televisión co mes-

mo nome. Na páxina web podemos atopar

 ofertas de emprego, os capítulos do pro-

grama, recursos de orientación laboral...

– http://www.milanuncios.com

É un buscador de anuncios en xeral. En-

tre eles, atopamos numerosas ofertas de 

emprego. Unha das súas vantaxe é que é

 moi rápido e doado de utilizar, dado o seu

 carácter informal. Ademais, a diferenza 

doutros portais, pódense atopar moitas 

ofertas para zonas con pouca poboación.

 O principal inconveniente é que debemos

 asegurarnos de que as ofertas son certas,

 xa que calquera pode poñer un anuncio.

Ademais, existen buscadores de emprego es-

pecializados en certos sectores, coma:

Márketing, comunicación e Tics:

Hostalería  e  turismo:

Construción:
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Moda:

Profesores e mestres:

ONGS e asociacións:

Xuventude e estudantes:

Maiores de 50 anos:

encuentraempleomayoresde50.org

B) REDES SOCIAIS
Unha das formas máis habituais de conseguir 

emprego é a través da rede de contactos per-

soais, o que coñecemos coma “networking”, 

que facilita recomendacións e referencias a tra-

vés do nosa contorna persoal e profesional. Ho-

xe en día, case todo o mundo manexa algunha

 rede social, co cal, algunhas delas coma Twi-

tter ou Facebook son moi útiles para alargar a 

nosa rede e que máis xente saiba que estamos

 buscando traballo, ademais de dar a coñecer 

as nosas competencias profesionais. A parte 

disto, existen algunhas redes sociais que están

 orientadas exclusivamente á busca de empre-

go e que crean un espazo de interacción entre

 persoas traballadoras e empresas.

Entre todas estas redes, salientamos as 

seguintes:

Conta con máis de 400 millóns de usuarios en to-

do o mundo, sendo así a rede profesional máis 

utilizada. Está orientada a relacións comerciais e

 profesionais, co cal o que se pode atopar nesta 

rede son empresas e profesionais que buscan 

promocionarse e crear unha rede de contactos.

É a segunda rede social de emprego máis uti-

lizada, despois de Linkedin. O funcionamento 

e obxectivos son similares á rede social anterior.

Na mesma liña ás anteriores, o obxectivo é re-

alizar contactos entre os individuos nun campo

 profesional co fin de facer negocios, recrutar 

persoal ou atopar emprego, segundo o perfil de

 cada usuario.

Rede social orientada ás mulleres, co obxecti-

vo de atopar ou cambiar de traballo, potenciar

 a carreira profesional, mellorar a marca perso-

al, contactar con mulleres coas mesmas inque-

danzas cás túas...

Está orientada a xente recentemente titulada ou

 que aínda non rematou os estudos. É unha re-

de social dedica a facilitar a busca de empre-

go, publicación de ofertas, consultaría de re-

cursos humanos...

 

Aínda que non é unha rede social orientada á 

busca de emprego, Facebook tamén pode ser

 usada como unha ferramenta máis para atopar

 traballo. Na que probablemente sexa a rede so-

cial máis famosa do mundo, existen milleiros de

 grupos aos que podes unirte e nos que a dia-

3. FONTES DE EMPREGO: ONDE BUSCAR?
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rio se publican ofertas de emprego. Tamén hai

 páxinas abertas a calquera persoa, dedicadas

 a informar dos postos que hai dependendo da

 túa cidade ou do teu país.

Outra rede social máis que como Facebook non

 está especializada na busca de emprego, pe-

ro que se pode utilizar para ese fin. Moitas em-

presas publican ofertas en Twitter, xa que é unha

 forma rápida e sinxela de buscar candidaturas. 

 cada usuario.

C) APLICACIÓNS MÓBILES
O uso do ordenador tende a diminuír nos últimos

 anos, pasando a usarse cada vez máis os 

teléfonos móbiles para todo. Xurdiron así as 

aplicacións que nos permiten buscar emprego

 directamente desde os dispositivos móbiles. As

 máis populares, son as descritas a continuación:

LinkedIn Jobsearch Jobandtalent

TurijobsJobeeper

Monster App InfoJobs OpcionempleoTrabajando.com España

Mobem (app do Servizo 

Galego de Colocación)

Laboris

Laboris JobToday

CornerjobEures, empleo en Europa

CareerbuilderTrovit Empleo

Worktoday
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D) RECURSOS LOCAIS NA INTERNET
Tanto na comarca de Terra de Soneira coma na

 Costa da Morte en xeral existen recursos para 

a busca de emprego na rede, onde aparecen 

ofertas de emprego e oportunidades de forma-

ción para esta zona xeográfica. Algúns destes

 recursos web son:

http://traballarnacosta.blogspot.com.es

Blogue que publica numerosas ofertas de 

emprego para toda a zona da Costa da Mor-

te. O propio blogue tamén ten unha páxina 

de Facebook.

http://www.camarinas.net

Web do Concello de Camariñas. No aparta-

do de orientación laboral podemos atopar 

recursos para a busca de emprego, orienta-

ción laboral e tamén ofertas de emprego.

Ademais da web, Camariñas conta con

 perfís nas redes sociais da Axencia de De-

senvolvemento Local tanto en Facebook co-

ma en Twitter, onde se anuncian ofertas de 

emprego e información sociolaboral:

– https://www.facebook.com/AdlCamarinas/?

hc_ref=SEARCH

– https://twitter.com/adlcamarinas   

http://www.vimianzo.gal

Web do Concello de Vimianzo. No apartado

 dedicado ao Departamento de promoción 

económica publícanse ofertas de emprego 

semanalmente.

http://www.concellodelaxe.com

Web do Concello de Laxe. Desde o Depar-

tamento de emprego e promoción económi-

ca, no apartado da bolsa de emprego, pu-

blícanse ofertas de traballo.

http://www.concello-cabana.es

Web do Concello de Cabana de Bergan-

tiños. Dentro da área de emprego existe 

unha bolsa de emprego, onde se publican 

ofertas de traballo.

A nivel provincial existen numerosos recursos

 na rede onde se poden atopar ofertas de em-

prego, entre os cales podemos destacar os 

seguintes:

http://axencialocaldecolocacion.org

Web da Axencia local de colocación de San-

tiago de Compostela. Publica numerosas 

ofertas de emprego, convocatorias de opo-

sicións, ofertas de formación, boletíns se-

manais... Conta tamén cunha páxina en Fa-

cebook onde nos podemos informar de todas

 estas publicacións.

https://www.coruna.gal

Web do Concello da Coruña. Na área de em-

prego e empresa podemos atopar ofertas de

 emprego.

http://bop.dicoruna.es

Boletín oficial da provincia da Coruña. Nel 

publícanse convocatorias de emprego públi-

co a nivel local e provincial.

http://www.ecosdosur.org

Esta ONG con sede na Coruña, publica ofer-

tas de traballo na sección de emprego da 

súa páxina web.

http://fundacionamigosdegalicia.org/

A nivel galego, publican boletíns semanais 

de ofertas de emprego na súa web.

3. FONTES DE EMPREGO: ONDE BUSCAR?
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2) Prensa
As ofertas de emprego na prensa son uns dos 

instrumentos máis habituais para comunicar as

 necesidades de persoal das empresas. Estes 

anuncios de presa ofrecen ás organizacións a 

posibilidade de dirixirse a un amplo sector de 

poboación e poder recibir un bo número de can-

didaturas. Por outra banda, ás persoas que bus-

can emprego, permítenlles acceder a numero-

sas ofertas e de distintos sectores e incluso 

poden poñer un anuncio ofrecendo os seus ser-

vizos profesionais.

Pódense atopar anuncios de emprego na 

prensa diaria e tamén en suplementos dedica-

dos ao emprego, que normalmente se publi-

can de xeito periódico. Outros medios utiliza-

dos son tamén a prensa especializada en 

emprego, a prensa periódica non diaria e os 

xornais de tirada local.

Os anuncios de prensa dos medios de tira-

da nacional que inclúen ofertas de emprego 

adoitan agruparse nas edicións dos domingos.

 Pola contra, nos medios de tirada local, adoi-

tan incluírse ofertas de emprego a diario. A bus-

ca de emprego nestes últimos resulta moito máis

 efectiva á hora de atopar ofertas para empre-

sas da nosa zona. Para Terra de Soneira e a 

Costa da Morte e arredores, destacamos os se-

guintes xornais:

La Voz de Galicia

Ten tirada local para Bergantiños, co cal to-

dos os días podemos atopar ofertas preto 

da nosa zona.

El Ideal Gallego (Diario de Bergantiños)

Con tirada para Bergantiños, podemos 

atopar ofertas de emprego para a zona.

El Correo Gallego

Aínda que é un xornal de tirada na área de 

Compostela, podemos atopar ofertas de em-

prego para preto da Costa da Morte.

Quepasanacosta (http://quepasanacosta.gal)

Xornal web que publica todo tipo de novas 

e información sobre a Costa da Morte.

Anosacosta (http://www.anosacosta.es)

Xornal web da zona da Costa da Morte. Aín-

da que non adoita publicar ofertas de em-

prego, si que publica novas da zona, ten un

 directorio de empresas e outra información 

que pode ser do noso interese para buscar 

emprego pola zona.

Expansión

Diario de ámbito estatal, orientado á econo-

mía, pero que contén unha sección de ofer-

tas de emprego na cal pode haber ofertas 

de emprego para a nosa zona ou, canto me-

nos, para a provincia da Coruña.  (http://

www.expansionyempleo.com)
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3) Radio e televisión

Tanto a radio coma a televisión son medios de 

gran difusión informativa, que chegan a millei-

ros de persoas, co cal poden resultar bos luga-

res para atopar ofertas de emprego. Aínda que

 non son os medios máis comúns onde buscar 

traballo, a diario vemos/escoitamos multitude 

de anuncios publicitarios de temas variados. É

 típico que as empresas se anuncien nestes me-

dios, para dar a coñecer os seus produtos, as 

súas marcas, as súas ofertas, onde teñen a súa

 sede e, en definitiva, para que a xente coñeza a

 existencia do negocio. Isto convértese tamén 

nunha oportunidade para que a xente coñeza 

empresas nas que deixar un currículo. Ademais,

 en ocasións as empresas publican ofertas de 

emprego, sobre todo nos medios de comunica-

ción locais, e incluso tamén existen programas 

dedicados exclusivamente á busca de emprego.

Radio
Nas emisoras de difusión local podemos atopar

 ofertas de emprego de empresas situadas po-

la contorna. As emisoras destacadas para a 

Costa da Morte son:

– RADIO NORDÉS. 

Pertencente á Cadena Ser, e con sede en

 Vimianzo, emite programas, anuncios, no-

vas... relativas á nosa zona.

– RADIO VOZ.

Sita en Carballo, emite para Bergantiños 

e arredores.

– ONDA HIT. 

É unha emisora de ámbito comarcal pa-

ra toda a Costa da Morte.

– RADIO NERIA. 

Emisora do concello de Corcubión.

Televisión
Destaca neste apartado o programa Aquí hay 

trabajo, emitido a diario por La 2 de TVE dentro

 da súa programación matinal. É un espazo de-

dicado exclusivamente ao emprego, no que se

 informa sobre lexislación laboral, nichos de em-

prego, ofertas de traballo, empregabilidade, 

emprendemento, etc. Ademais da súa emisión

 televisiva tamén conta cun espazo web para a 

orientación cara ao emprego e onde se poden

 descargar os programas xa emitidos na TV.

4) Guías profesionais,  

bolet íns e outras 

publicacións

Son publicacións realizadas por empresas, aso-

ciacións, sindicatos, entes públicos... que reco-

llen información relevante sobre sectores profe-

sionais, listados de empresas, normativa... e 

tamén ofertas de emprego.  Segundo o noso per-

fil profesional, interesaranos buscar nos relacio-

nados co noso sector. Algúns exemplos son:

Revistas,  guías e  bolet íns profesionais
– O economista. Revista do colexio de eco-

nomistas da Coruña.

– Revista do colexio profesional da enxeña-

ría informática de Galicia.

– Revista mensual da CIC, Guia da Construción.

– Revista Hostelería: Design, equipment, fo-

od service & beverage.

– Boletín do colexio de veterinarios da pro-

vincia da Coruña.

– Guía de ofertas de emprego da confede-

ración de empresas do sector da madei-

ra de Galicia (Cofemadera Galicia).

Bolet íns de ofertas de emprego
– Boletín de ofertas de emprego da CEG (Con-

federación de Empresarios de Galicia).

– Boletín semanal de axudas, bolsas e ofer-

tas de emprego da UXT.

– Boletín semanal da Administración do Gober-

no sobre convocatorias de emprego público.

– Boletín de ofertas de emprego da Funda-

ción Amigos de Galicia.

– Boletín semanal de ofertas Pontemprego 

(Concello de Pontevedra).

– Boletín semanal de ofertas da Axencia Local

 de Colocación de Santiago de Compostela.

– Boletín de ofertas de emprego do Conce-

llo de Vimianzo, que se publica na web 

do concello (departamento de promoción

 económica) e que se envía por correo 

electrónico ás persoas inscritas na bolsa

 de emprego.

– Boletíns doutros concellos da zona, coma

 o de Laxe, que operan de maneira simi-

lar ao boletín de ofertas de Vimianzo.

3. FONTES DE EMPREGO: ONDE BUSCAR?
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5) Servizo Público de 

Emprego de Galicia

Nas oficinas do servizo público de emprego, unha

 persoa demandante de emprego pode realizar 

múltiples xestións, entre elas:

– Inscribirse como demandante de emprego.

– Recibir orientación laboral.

– Recibir información sobre o ámbito das po-

líticas de emprego.

– Renovar a súa demanda para mantela en 

alta, nos prazos especificados.

– Captura de pegada dactilar para a renovación

 da demanda na rede de puntos de informa-

ción distribuídos pola xeografía galega.

– Solicitar informes en relación á súa demanda.

– Consultar a oferta formativa dependente do

 Servizo Público de Emprego de Galicia.

– Acceder a información sobre a Rede Eu-

res e as súas ofertas de emprego.

– Consultar ofertas de emprego activas, tan-

to públicas coma privadas, presentadas 

ao Servizo Público de Emprego.

Desta maneira, a oficina de emprego é outro 

dos lugares onde podemos buscar emprego. 

Hai puntos de atención repartidos por toda a 

xeografía galega e normalmente teremos asig-

nado o que se atope máis preto do noso lugar 

de residencia. Para Terra de Soneira, as ofici-

nas que corresponden son a de Cee (para as 

persoas dos concellos Camariñas e Vimianzo) 

e a  de Carballo (para as persoas de Zas). En 

total son 53, distribuídas da seguinte maneira:

Provincia da Coruña

A Coruña - Centro

Rúa Orillamar, 78

15009 A Coruña

Tfno. 881 960 585

Fax.  981 228 191

Coruña-Monelos

Praza Rafael Dieste, s/n

15010 A Coruña

Tfno. 981 290 577

Fax. 981 290 852

A Coruña-Tornos

Avenida Fisterra, 227

15010 A Coruña

Tfno. 881 960 492

Fax. 881 960 497

As Pontes

Rúa Emilia Pardo Bazán, 32

15320 As Pontes

Tfno. 881 881 491

Fax. 881 881 497

Betanzos

Rúa Venezuela, 39

15300 Betanzos

Tfno. 881 880 244

Fax. 881 880 249

Boiro

Avda. Constitución, 69

15930 Boiro

Tfno. 881 867 280

Fax. 881 867 292

Carballo - Forum

Praza dos Bombeiros Voluntarios, s/n

15100 Carballo

Tfno. 881 960 443

Fax. 881 960 452

Cee

Rúa Domingo A. de Andrade, s/n

15270 Cee

Tfno. 881 880 480

Fax. 981 747 577

Ferrol-Centro

Praza Camilo J. Cela- Edf. Adtvo., 00

15403 Ferrol

Tfno. 981 337 302

Fax. 981 337 284

Ferrol-Esteiro

Avenida de Vigo, 137

15403 Ferrol

Tfno. 881 930 253_

Fax. 881 930 257

Melide

Rúa Eduardo Álvarez Carballido, Esq. 

Praza da Universidade, 1

15800 Melide

Tfno. 981 505 204_

Fax. 981 507 841



31

Monforte de Lemos

Rúa San Pedro, 3

27400 Monforte de Lemos

Tfno. 982 828 700 

Fax. 982 828 710 

Ribadeo

Avda. Rafael Fdez. Cardoso, 10

27700 Ribadeo

Tfno. 982 870 686 

Fax. 982 870 695

Sarria

Rúa Nova, 60

27600 Sarria

Tfno. 982 829 001 

Fax. 982 829 012

Vilalba

R/ Pintor López Guntín, 11

27800 Vilalba

Tfno. 982 828 910 

Fax. 982 828 920

Viveiro

Rúa Río dos Foles, 11

27850 Viveiro

Tfno. 982 828 722 

Fax. 982 828 725 

Ordes

Rúa de Galicia * Edificio Comarcal Xunta, 23

15680 Ordes

Tfno. 881 960 456_

Fax. 881 960 460

Santiago-Centro

Rúa Ramón Piñeiro, 13

15706 Santiago de Compostela

Tfno. 881 866 380_

Fax. 881 866 384

Santiago-Norte

Rúa Coto, 19

15703 Santiago de Compostela

Tfno. 881 867 306_

Fax. 881 867 311

Provincia de Lugo

Becerreá

Avenida de Madrid, 50

27640 Becerreá

Tfno. 982 828 980 

Fax. 982 828 986 

Burela

Rúa Pardo Bazán, 21

27880 Burela

Tfno. 982 828 444 

Fax. 982 828 453

Chantada

Rúa Ribeira Sacra, 3

27500 Chantada

Tfno. 982 870 210 

Fax. 982 870 220 

Lugo Norte

Rúa Río Cabe, 8-10

27003 Lugo

Tfno. 982 828 641 

Fax. 982 828 661

Lugo Sur

Rúa Campos Novos, 09

27003 Lugo

Tfno. 982 828 676 

Fax. 982 828 692

Mondoñedo

Rúa Marina Mayoral, 3

27740 Mondoñedo

Tfno. 982 828 460 

Fax. 982 828 465 

Provincia de Ourense

O Carballiño

Rúa Ramón Otero Pedrayo, 20

32500 O Carballiño

Tfno. 988 788 120 

Fax. 988 788 126

Celanova

Avenida San Rosendo, 23

32800 Celanova

Tfno. 988 788 080 

Fax. 988 788 081 

O Barco de Valdeorras

Praza Ramón Otero Pedrayo, s/n

32300 Barco de Valdeorras

Tfno. 988 788 048 

Fax. 988 788 052

Ourense-A Ponte

R/ San Francisco Blanco, 2

32001 Ourense

Tfno. 988 788 177 

Fax. 988 788 199
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Caldas de Reis

Rúa José Salgado, 41

36650 Caldas de Reis

Tfno. 886 151 125 

Fax. 886 151 127 

Cambados

Rúa Fonte de Fefiñáns, 2

36630 Cambados

Tfno. 886 151 161 

Fax. 886 151 164 

Cangas do Morrazo

Paseo Marítimo, 8

36940 Cangas 

Tfno. 886 120 680 

Fax. 986 305 867 

Lalín

Rúa Buenos Aires, 45

36500 Lalín

Tfno. 886 151 246 

Fax 986 782 171 

Ponteareas

Rúa dos Carballos, 10

36860 Ponteareas

Tfno. 886 110 553 

Fax. 886 110 556

Pontevedra

Avda. Eduardo Pondal, 64

36003 Pontevedra

Tfno. 886 159 331 

Fax. 986 850 927 

Pontevedra Bisbarra

Rúa Eduardo Pondal, 32

36003 Pontevedra

Tfno. 886 206 665 

Fax. 886 206 670 

O Porriño

Rúa Torneiros - Ribeira, s/n

36410 O Porriño

Tfno. 886 110 405 

Fax. 886 110 411 

Redondela

Rúa Estrada de Vigo, 8

36800 Redondela

Tfno. 986 400 213 

Fax. 986 400 560

Vigo Sanjurjo Badía 

Rúa Sanjurjo Badía, 35

36207 Vigo

Tfno. 886 110 996 

Fax. 986 372 446 

Ourense-Centro

Rúa Progreso, 11

32003 Ourense

Tfno. 988 788 155 

Fax. 988 788 175 

Ribadavía

Rúa Ribeiro, 13

32400 Rivadavia

Tfno. 988 788 259 

Fax. 988 788 264 

Trives

Rúa San Bartolome, s/n

32780 A Pobra de Trives

Tfno. 988 330 903 

Fax. 988 332 200

Verín

Avenida de Castela, 30

32600 Verín

Tfno. 988 788 323 

Fax. 988 788 330

Viana do Bolo

Estrada San Agostiño, Esq. Toural, 7

32550 Viana do Bolo

Tfno. 988 788 715 

Fax. 988 788 718

Xinzo de Limia

Avenida Madrid, 42

32630 Xinzo de Limia

Tfno. 988 788 367 

Fax. 988 788 372

Provincia de Pontevedra:

A Cañiza

Rúa Otero Pedrayo, 10

36880 A Cañiza

Tfno. 886 110 040 

Fax. 886 110 044 

A Estrada

Rúa Justo Martínez, 7

36680 A Estrada

Tfno. 886 159 334 

Fax. 886 159 340 

Baiona

Rúa Ecuador, 4

36300 Baiona

Tfno. 886 120 664 

Fax. 886 120 668 
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Vigo-Calvario

Rúa Gregorio Espino, 52

36204 Vigo

Tfno. 886 110 962 

Fax. 886 110 972 

Vigo-López Mora

Rúa López Mora, 50

36211 Vigo

Tfno.886110924 

Fax. 886110930

Vigo-Navia

Rúa Teixugueiras, 17

36212 Vigo

Tfno. 986 291 912 

Fax. 986 294 170 

Tui

Rúa Casal Aboy 19

36700 Tui

Tfno. 886 110 777 

Fax. 886 110 786

Vilagarcía de Arousa

Rúa Castelao, 25

36600 Vilagarcía de Arousa

Tfno. 886 151 779 

Fax. 886 151 788 

3. FONTES DE EMPREGO: ONDE BUSCAR?

Fonte: http://emprego.xunta.es

6)  Empresas de t rabal lo

 temporal  (ETT´s)

As empresas de traballo temporal son empre-

sas privadas que contratan a traballadores pa-

ra despois cederllos temporalmente a outra em-

presa, nas cal prestarán os seus servizos un 

tempo determinado.  

Entre a ETT e a empresa usuaria hai un con-

trato mercantil previo, para que a primeira bus-

que, forme e contrate temporalmente a traba-

lladores para que, posteriormente, presten os 

seus servizos na segunda; é dicir, a ETT é unha

 intermediaria e proporciona os traballadores 

que a empresa usuaria necesita.

As ETT´s realizan contratacións durante to-

do o ano, pero en determinadas épocas, coma

 Nadal ou verán, aumentan a súa actividade pa-

ra cubrir as necesidades das empresas nas 

campañas de temporada, destacando secto-

res coma a hostalería ou o comercio.

Existen unhas 250 ETT´s en España. Na pro-

vincia da Coruña contamos con varias destas, 

repartidas  exclusivamente nas cidades e pobos

 grandes, algunhas con oficinas e máis dun lugar:

Ader

Avda. Linares Rivas, 8 1ºD – 15005 A Coruña

Ponte, 2 Baixo – 15940 A Pobra do Caramiñal    

http://www.ader.net 

Bicolan

Sinfónica de Galicia, 10 2º – 15005 A Coruña 

http://www.bicolan.com 

Eurofirms

Avda. Arteixo, 11 Baixo Centro  - 15004 A Coruña 

http://www.eurofirms.es 
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Faster Ibérica

Rúa Juana de Vega, 12 4º B – 15003 A Coruña   

http://www.faster.es 

Flexiplan

Rolda de Nelle, 140 1º C – 15010 A Coruña

Galeras, 13 1º Ofc. 6 – 15705 Santiago de 

Compostela     

http://www.flexiplan.es 

Grupo Norte

Rúa Enrique Dequidt Hevia, 9 Baixo – 15004 A

 Coruña    

http://www.grupo-norte.es 

Imán Temporing E.T.T

Rúa Posse, 27 1º Ofc. C – 15009 A Coruña    

http://www.imancorp.es 

Manpower

Avda. Arteixo, 15 Baixo – 15004 A Coruña

Rubalcava, 13 1º C – 15402 Ferrol

Avda. de Vilagarcía, 19 Baixo – 15706 Santiago

 de Compostela 

http://www.manpower.es

Synergie

Avda. Oza, 42 1º Dereita. - 15006 A Coruña 

http://www.synergie.es 

Nortempo

Rúa Manuel Guzmán, 1 – 15008 A Coruña

Rúa Curros Enríquez, 43 Baixo Lateral – 15003

 A Coruña

Rúa Pablo Iglesias, 19 Baixo – 15930 Boiro

Rúa Concepción Arenal, 19 1º – 15402 Ferrol

Rúa Restollal, 37 Baixo – 15702 Santiago de 

Compostela

Rúa García Prieto, 23-25 – 15706 Santiago de 

Compostela

http://www.nortempo.com 

Randstad

Avda. Arteixo, 13 Baixo – 15004 A Coruña

Avda. Esteiro, 6-8 – 15403 Ferrol

Rúa Xeneral Pardiñas, 5 1º B – 15701 Santiago

 de Compostela   

http://www.randstad.es 

Temporing ETT

Rúa Novoa Santos, 21 1º D – 15006 A Coruña    

http://www.grupotemporing.com 

Adecco

Rúa García Prieto, 58 Bajo – 15706 Santiago de

 Compostela     

http://www.adecco.es 

Quality ETT - Grupo Montaner

Rúa Real, 51 1º – 15402 Ferrol

http://www.temporalquality.com

 

Activa Social

Rúa Dublín, 3 Baixo – 15707 Santiago de 

Compostela  

http://www.activasocialett.com 

Vendedores y Promotores Temp ETT

Rúa Juan Flórez, 8 1ª Pl. (Centro de Negocios 

Brigantia) – 15004 A Coruña  

http://vendedoresypromotoresett.com
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7) Axencias 

de colocación

Intermediarios que poñen en contacto a perso-

as que buscan emprego con empresas que bus-

can traballadores. Son entidades públicas ou pri-

vadas, con ou sen ánimo de lucro, cuxa finalidade

 é proporcionar traballo ás persoas desemprega-

das. A diferenza das ETT´s, as axencias de co-

locación non contratan ao traballador, simple-

mente o poñen en contacto coa empresa e aí 

termina a súa función.  Algunhas delas teñen 

convenios de colaboración co Servizo Estatal e 

os Servizos Autonómicos de emprego e algunhas

 ETT´s son tamén axencias de colocación.

Na provincia da Coruña, contamos coas se-

guintes axencias de colocación:

Asociación Coruñesa de Promoción del Sordo

Rúa Petunias, 5,  B

15009 A Coruña

Tfno. 881 914 078

http://www.acopros.org

Confederación de Empresarios da Coruña

Praza Luis Seoane 1

15008 A Coruña

Tfno. 981 133 702

http://www.cec.es

Ader Recursos Humanos E.T.T., S.A.

Avd. Linares Rivas, 8, 1º D

15005 A Coruña

Tfno. 981 145 521

http://www.ader.net

Axencia Local de Colocación 

de Santiago de Compostela

Praza do Obradoiro 1

15705 Santiago de Compostela

Tfno. 981 542 493

http://www.axencialocaldecolocacion.org

Nortempo ETT, S.L.

Rúa Curros Enriquez, 43

15003 A Coruña

Tfno. 981 145 599

http://www.gruponortempo.com

Federación de Asociacións 

de Persoas Xordas de Galicia

Rúa Felix Estrada Catoira, 3

Tfno. 981 169 336

http://www.faxpg.es

Fundación Ronsel

Rúa Hospital 21

15002 A Coruña

Tfno. 981 206 234

http://www.fundacionronsel.org

Centro de Estudios Gastronómicos S.L.

Rúa Magistrado Manuel Artime, 10

15004 A Coruña

Tfno. 981 258 889

http://www.hosteleriasanjavier.com

Integral Work Space S.L.

Rúa Juan de la Cierva, 5

15008 A Coruña

Tfno. 981 160 165

http://www.iworkspace.es

Castro Moledo, María Jesús S.L.N.E

Rúa Muíños, 3 baixo

15960 Ribeira

Tfno. 981 873 585

http://www.gestionandote.com

Fademga

Rúa Neira de Mosquera, 1º E

15702 Santiago de Compostela 

Tfno. 981 519 650

http://www.fademga.org

Omnia Innovación y Gestión Educativa

Praza Roxa, 1º, Porta B

15701 Santiago de Compostela

Tfno. 981 881 408

http://www.sannarciso.com

Corporación Hispánica Medioambiental SL

Rúa Luís Freire, 6 Piso baixo

Tfno. 981 524 119

http://www.corporacionhispanica.com

Ada Formacion S.C.

Rúa Santa Tecla, 12 

15570 Naron

Tfno. 981 964 239

http://www.adaformacion.es

Academia Arca SL

Rúa Arzobispo Gelmirez, 2

15960 Ribeira

Tfno. 981 873 613

http://www.academia-arca.com

Fonte: https://www.sistemanacionalempleo.es/

3. FONTES DE EMPREGO: ONDE BUSCAR?
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8) Consultoras 

de selección
As consultoras son empresas que seleccionan

 traballadores para outras empresas que llo so-

liciten. A súa especialidade é buscar a persoa 

idónea para o posto de traballo que a outra em-

presa precisa, é dicir, son especialistas en se-

lección de persoal. A vantaxes que lles propor-

ciona ás empresas é que lles aforran de facer 

un proceso de selección, que pode durar se-

manas, ademais de que lle aseguran que a per-

soa seleccionada vai ser a axeitada.

De maneira xeral, o servizo que prestan so-

amente se ofrece a empresas, aínda que al-

gunhas consultoras contemplan a posibilidade

de atender a particulares. O que fan é poñer ao

 servizo do particular un asesor persoal que lle 

asiste e aconsella, intervindo na elaboración do

 currículo, a preparación de entrevistas, en xes-

tionar a rede de contactos... En definitiva, inter-

vindo en todo o proceso de busca de emprego

 para optimizalo. Este servizo é o que se coñe-

ce coma “coaching“. Porén, isto recoméndase

 para persoas desempregadas con moita expe-

riencia profesional e dispostas a pagar unha im-

portante suma de cartos polo servizo.

Algúns exemplos de consultoras de selec-

ción, dentro da provincia da Coruña, son:

Cucatlántico

Rúa Enrique Mariñas, 36 - Local 7

15009  A Coruña

Tfno. 981 213 175

http://www.cucatlantico.com

Adapta Social, S.L.

Dr. Fleming, 11

15005 A Coruña

Tfno. 981 237 258 

http://www.adaptasocial.com 

Arestora Formación, S.L.

Av. Constitución, S/N

15930 Boiro

Tfno. 881 987 813 

http://grupoarestora.com

Extend Recursos Humanos

Paseo das Pontes, 4

15004 A Coruña

Tfno. 981 913 351 

http://extend.es

C.E.E.S. S.L.

Frei Rosendo Salvado, 15

15701 Santiago de Compostela

Tfno. 981 553 452

http://www.ceesconsultora.com

Grupo Clave Consultores S.A.

Bolivia, 1

15004 A Coruña

Tfno. 981 14 51 59 

Restollal, 37

15702 Santiago de Compostela 

Tfno. 981 59 49 70 

http://grupoclave.es

Máster Management

Muros, 158 

15896, Roxos, Santiago de Compostela

Tfno. 981 537 547 

http://www.mastermanagement.net 

Servitalent

Juan de la Cierva, 5

15008, A Grela, A Coruña

Tfno. 902 90 80 91 

https://www.servitalent.com/

Ilunion Empleo

Rúa Laverde Ruiz, 4. Baixo

15072 Santiago de Compostela

Tfno. 981 554 483

Rúa Cantón Grande, 3. 15003 A Coruña

Tfno. 981 145 109

http://www.ilunion.com
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9) Contactos persoais

Seguramente a mellor maneira de atopar traba-

llo é facer saber a amigos e coñecidos que es-

tamos buscando emprego. As persoas do no-

sa contorna pódennos proporcionar contactos 

e información útil sobre o mundo laboral e so-

bre posibles oportunidades de emprego. Nes-

te sentido, ampliar a nosa rede de contactos 

(persoas, empresas, asociacións...) fai que re-

cibamos maior cantidade de información. 

A rede de contactos está formada por todas

 as persoas coas que mantemos contactos per-

soais ou profesionais. Nun primeiro nivel forman

 desta rede os nosos familiares e amigos máis 

achegados, a continuación os compañeiros de

 antigos traballos, de estudos, etc. Por último te-

mos moitos outros contactos que fixemos ao 

longo da nosa vida, coma poden ser clientes, 

provedores, xente coa que coincidimos en ac-

tividades do noso tempo de lecer (deportes, 

participación en asociacións, ...)

Hoxe en día, a creación dunha rede de con-

tactos para aumentar as nosas oportunidades 

de emprego, coñécese coma networking. Aín-

da que o concepto é novo, non deixa de ser 

unha práctica que se leva facendo toda a vida:

 O que coñecemos coma “boca a boca”. Moitos

 empregos conséguense a través da informa-

ción proporcionada por amigos ou coñecidos 

e, moitas empresas (sobre todo PEMES), con-

tratan a persoas que xa coñecen ou das que 

teñen referencias positivas. Porén, o concepto 

de networking amplía o campo de acción, xa 

que agora contamos con Internet coma ferra-

menta para incrementar o noso número de con-

tactos persoais e a información en xeral sobre 

persoas e organizacións, aínda que estean a 

centos de quilómetros de distancia.

Desta maneira, o networking pode resultar 

útil para un grande abano de persoas e situa-

cións, por exemplo:

– Emprendedores que queren dar a coñecer

 o seu negocio.

– Persoas con algunha idea de negocio e 

que precisan consellos doutras persoas 

que levaron a cabo ideas similares.

– Persoas desempregadas que buscan em-

prego e queren darse a coñecer a empre-

sarios e persoas do seu sector profesional.

Na última situación (persoas desemprega-

das) é especialmente importante a rede de con-

tactos, xa que segundo estudos coma o Adec-

co Lee Hecht Harrison, arredor do 80% das 

ofertas de emprego non se coñecen de manei-

ra pública. Isto quere dicir que as empresas 

contratan a xente que xa coñecen ou da que 

teñen referencias, e que unicamente optan por

 publicar as ofertas cando non teñen ningún con-

tacto persoal que se adapte ao que precisan. 

Ademais, fálase no mesmo estudo de que ca-

se a metade dos mozos e mozas, conseguen o

 seu primeiro emprego a través dun familiar ou 

coñecido, datos que reflicten a relevancia mani-

festa da rede de contactos persoais á hora de 

buscar emprego.

Así, algúns consellos para buscar emprego

 a través dos contactos persoais poden ser:

– Perder a vergoña a dicir que estamos bus-

cando emprego.

– Encargarse de que todas as persoas da no-

sa rede de contactos saiban que estamos

 buscando traballo e o que podemos ofre-

cer profesionalmente a quen nos contrate.

– Ter unha rede de contactos organizada e 

actualizada. Nas redes sociais, faremos 

unha selección das empresas/organiza-

cións que nos interesan seguir e procu-

raremos ter ás “amizades” actualizadas.

– Tomarnos a busca de emprego coma unha

 parte da nosa vida laboral. Faremos unha

 busca organizada e planificada, polo cal

 é importante o apartado anterior.

– Recordar que cando se fala de “contactos

 persoais”, non nos referimos unicamente

 aos “enchufes” ou relacións de amizade 

coa dirección das empresas, senón que 

moitas veces, unha simple recomenda-

ción dun traballador que nos coñeza, ou 

unha boa referencia que poidan dar de 

nós un cliente ou un provedor da empre-

sa, pode resultar determinante.

3. FONTES DE EMPREGO: ONDE BUSCAR?
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10) A autocandidatura

A autocandidatura é o procedemento polo cal 

unha persoa mostra o seu interese en formar 

parte dunha empresa sen saber se nese 

momento hai aberto un proceso de selección 

de persoal que se adapte ao seu perfil. Ten bas-

tante que ver co apartado anterior (contactos 

persoais), coa diferenza que coa autocandida-

tura non é necesario coñecer a ninguén da em-

presa, nin ter un perfil nunha rede social para 

seguir a esta organización, nin nada polo esti-

lo. Consiste basicamente en facer chegar o cu-

rrículo e/ou a carta de presentación a unha em-

presa, xa sexa entregándoos en persoa, vía 

correo postal ou vía correo electrónico. É unha

 forma sinxela de acceder ao mercado laboral 

e moi aconsellable para todo tipo de perfís pro-

fesionais, especialmente para aqueles que 

teñan dificultades para atopar ofertas de em-

prego axeitadas ás súas necesidades.

Para presentar unha autocandidatura debes

 seguir os seguintes pasos:

– Realizar un listado de empresas que sexan

 do teu interese, xa sexa porque o teu per-

fil se adapta a ese sector ou porque cres 

que poderían precisar unha persoa coas 

túas habilidades. Por exemplo, se es ca-

mareiro/a e estás buscando emprego, 

sería interesante entregar currículos polos

 bares e restaurantes da zona. Este listado

 pode ser de 10, 30, 50, 100… empresas.

– Elaborar unha carta de presentación e un 

currículo para cada empresa á que te pre-

sentas. A carta de presentación ten espe-

cial importancia, xa que é un medio no 

que se transmite a motivación por formar

 parte da empresa, polo que é necesario 

transmitir unha mensaxe clara e atractiva,

 ademais de mostrar que se coñece a or-

ganización á que nos diriximos.

– Entregar o currículo e/ou carta de presen-

tación. Hoxe en día, o envío por correo 

electrónico é o máis típico, xa que as em-

presas poden gardar os arquivos en for-

mato electrónico de maneira sinxela e in-

cluso máis efectiva. De todos os xeitos, 

en certos lugares continúan querendo os

 currículos entregados en man e, quizais 

para certos tipos de negocio (empresas 

pequenas que non manexan Internet) se-

xa interesante facelo desta maneira.

– Facer un seguimento das candidaturas que

 entregaches e incluso chamar para ver 

se as recibiron. 

A maior vantaxe da autocandidatura é que nos

 permite anticiparnos ás necesidades de perso-

al das empresas, para que no momento no que

 precisen unha persoa co teu perfil profesional,

 xa teñan a túa candidatura. Desta maneira é po-

sible que contacten contigo incluso antes de 

abrir o proceso de selección, de forma que nin

 sequera farían pública a oferta de emprego no

 caso de que o teu perfil os convenza. Ademais,

 é unha forma de buscar emprego que utiliza 

pouca xente, co que a competencia en compa-

ración con outros medios, coma os portais de 

emprego, é moito menor.
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4.  NICHOS DE EMPREGO

A medida que a sociedade ten novos gustos, 

necesidades e preocupacións, tamén o merca-

do laboral vai cambiando. Así, sectores que tra-

dicionalmente abarcaron moito emprego, coma

 a construción, hoxe van deixando espazos a 

outros que antes apenas tiñan importancia. Así,

 o progresivo avellentamento da poboación, a 

crecente preocupación polo medio natural ou 

a actual dependencia das tecnoloxías da infor-

mación e da comunicación  fan que as posibi-

lidades de emprego aumenten en sectores que

 se ocupan destes temas. Ademais, cada vez 

se lle dá máis importancia á calidade de vida, 

ao lecer, ao deporte e ao tempo libre, co que 

outros sectores relacionados con isto, coma o 

turismo, a cultura e os dedicados á saúde e be-

nestar social, tamén poden ser boas alternati-

vas de emprego. 

Desta maneira, os perfís máis demandados

 hoxe en día poden ser:

Servizos relacionados co avellentamento da po-

boación:

– Auxiliares de axuda no fogar

– Servizos a domicilio (limpeza, reparto de 

produtos...)

– Auxiliares de axuda en centros da terceira

 idade

Relacionados coa saúde e benestar en xeral

– Enfermeiras/os

– Auxiliares de farmacia

Servizos relacionados coa protección do medio:

– Técnicos en enerxías renovables

– Técnicos en tratamento de augas

– Especialistas en tratamento de residuos

– Técnicos de espazos naturais

Novas tecnoloxías da información e da comu-

nicación:

– Xestores/as de redes sociais (community 

manager) 

– Programadores/as web

– Publicistas

– Especialistas en desenvolvemento de apli-

cacións e programas

– Técnicos de reparación de sistemas

Turismo:

– Postos de traballo relacionados coa hosta-

lería e a gastronomía

– Guías cultura e de patrimonio

– Guías de natureza

– Monitores/as de deporte e aventura

Relacionados coa infancia:

– Auxiliares de coidado de nenos/as en es-

colas infantís

– Auxiliares de coidado de nenos/as en do-

micilios 

– Monitores/as de actividades extraescolares

Outros:

– Empregos relacionados coa estética e a 

imaxe persoal

– Agricultura ecolóxica

– Automoción (talleres de reparación)

4. NICHOS DE EMPREGO
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Nichos de emprego en Terra  de Soneira
 e a Costa da Morte
Analizando a comarca de Terra de Soneira e os 

seus arredores, aínda que teñen similitudes co 

anteriormente exposto, teñen tamén as súas ca-

racterísticas particulares. En primeiro lugar, o sec-

tor primario non se atopa no seu mellor momen-

to, pero podemos dicir que nesta zona aínda é un

 lugar onde atopar emprego, dado a que nos 

atopamos en concellos maiormente rurais e con 

numerosas empresas dedicadas a este sector. 

En concreto, entre Vimianzo e Zas destaca a can-

tidade de explotacións gandeiras, sobre todo no

 que se refire a granxas de vacas. Os últimos da-

tos do IGE, do ano 2014, reflicten o seguinte:

Táboa2: Explotacións gandeiras en Terra de Soneira

Elaboración propia con datos do IGE

Ademais de Terra de Soneira, outras comarcas 

dos arredores, coma a do Xallas, tamén destacan

 pola gran cantidade de granxas, co que poden 

precisarse un bo número de peóns agrícolas e 

gandeiros para toda a zona.  Cabe destacar ta-

mén, que dentro do propio sector cada vez ten 

máis demanda a gandería e a agricultura ecolóxi-

ca, podendo ser esta unha alternativa viable.

En canto a Camariñas, non hai moitas gran-

xas, pero este concello si que é coñecido polo

 seu porto de mar, sendo a pesca e o marisqueo

 un sector moi importante, como amosan os se-

guintes datos do ano 2016:

Desta maneira, os oficios de mariñeiro/a e 

mariscador/a xeran emprego na nosa zona, xa

 que contamos co porto máis importante de to-

da a Costa da Morte. Ademais, novas alterna-

tivas con cada vez máis forza, dado o crecen-

te interese da poboación por estes temas, son 

as conservas artesanais, a explotación de al-

gas ou o envasado de ourizos de mar.

Noutro sentindo, outra característica impor-

tante da nosa comarca e arredores, coma na 

maior parte de Galiza, é o avellentamento da po-

boación. Como se pode ver na táboa 4, en moi-

tos concellos da Costa da Morte máis de 30 de 

cada 100 persoas son maiores de 65 anos. 

Ademais, cada vez préstase máis atención 

á calidade de vida e ao coidado das persoas 

dependentes, co que os oficios relacionados 

con isto, xa comentados anteriormente, poden

 ter boas expectativas laborais na zona:

– Auxiliares de axuda no fogar

– Servizos a domicilio (limpeza, reparto de 

produtos...)

– Auxiliares de atención en xeriátricos

– Enfermeiros/as

– Auxiliares de farmacia

Táboa 3: Datos de pesca de Camariñas 

e outros portos da Costa da Morte

Elaboración propia con datos de www.pescadegalicia.gal
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soas, o que beneficia ao propio oficio de

 palilleira/o e tamén á hostalería.

– Especialmente en Vimianzo, zona de paso

 entre Fisterra e A Coruña, hai numerosos

 bares, restaurantes e hostais que traba-

llan todo o ano e que dan emprego a un 

bo número de persoas.

A modo de resumo, para rematar este apartado,

 podemos dicir que ademais dos sectores que 

xeran emprego en calquera lugar, coma as no-

vas tecnoloxías, para a nosa comarca destaca-

mos coma nichos de emprego os seguintes: 

– Gandería e pesca

– Servizos dedicados a persoas dependentes

– Servizos dedicados á hostalería e ao turismo.

Táboa 4: Porcentaxe de maiores de 65 anos 

na Costa da Morte

Fonte: Elaboración propia con datos do IGE en 2014

En canto ao turismo e á hostalería, tanto na Te-

rra de Soneira coma en toda a Costa da Morte 

contamos con moitos recursos que poden xe-

rar emprego:

– Numerosas praias, o que xera oportunida-

des laborais en hostalería, aloxamentos, 

cámpings... Ademais é unha zona idónea

 para practicar deportes náuticos (surf, ka-

iak, windsurf...), co que os guías deporti-

vos e as empresas de alugueiro de mate-

riais para estes deportes poden atopar o

 seu nicho de emprego.

– A Costa da Morte é unha zona eminente-

mente rural e tranquila. Por isto, lugares 

coma Muxía conta con numerosas casas

 de turismo rural. Neste sentido, a pesar 

de que moitos turistas escollen Vimianzo

 coma lugar central desde onde visitar a 

Costa da Morte, existe certa carencia de

 prazas de aloxamento turístico neste con-

cello, xa que só hai pensións e moi pou-

cas casas de turismo rural. Ademais, en 

Terra de Soneira estamos rodeados de 

espazos naturais de especial beleza, co-

ma o Cabo Vilán, a ría de Laxe ou os Pe-

nedos de Pasarela e Traba, ideal para ro-

teiros de sendeirismo, paseos, percorridos

 en bicicleta... Isto fai que tanto a apertura 

de novas alternativas de aloxamento, coma

 casas de turismo rural ou outros establece-

mentos hoteleiros, e os/as guías e monito-

res/as de actividades ao aire libre poidan 

ter o seu espazo para xerar emprego.

– Terra de Soneira e Bergantiños son unhas

 das zonas con maior densidade de res-

tos megalíticos de toda Europa. Ademais,

 outros lugares, coma o castelo de Vimian-

zo, fan que os/as guías de turismo cultu-

ral  poidan ter a súa oportunidade de em-

prego na zona.

– Camiño de Santiago, que afecta sobre to-

do á comarca de Fisterra. De novo a hos-

talería e os aloxamentos son os que máis

 se poden beneficiar.

– Eventos sinalados, coma a Feira do Encai-

xe de Camariñas. Atrae a numerosas per-

4. NICHOS DE EMPREGO
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5. RECURSOS LOCAIS 

PARA A BUSCA DE 

EMPREGO

Nos concellos de Vimianzo e Camariñas conta-

mos con numerosos recursos que nos poden 

axudar na nosa busca de emprego. Tamén nos

 concellos achegados podemos atopar outras 

fontes nas que apoiarnos para poder acceder 

a máis cantidade e máis variedade de ofertas 

de traballo. Estes son os recursos máis desta-

cados da zona:

Concello  de Vimianzo:
– Bolsa de emprego: As persoas empadro-

adas no concello poden inscribirse na bol-

sa de emprego, estean ou non desempre-

gadas. Desde a mesma, xestiónanse, 

publícanse e envíanse aos usuarios ofer-

tas de emprego para a zona de Vimianzo

 e arredores.

– Punto de renovación da demanda de em-

prego. As persoas demandantes poden 

renovar a demanda de emprego sen ne-

cesidade de acudir á Oficina de Emprego.

– Departamento de promoción económica. 

Asesoramento a empresas, orientación la-

boral, xestión de axudas ao emprego...

– Programa Integrado de Emprego Vir Fluv-

ius 2016. Programa levado a cabo polos 

concellos de Vimianzo e Camariñas, con

 sede central no primeiro, e que conta con

 dous técnicos encargados da súa execu-

ción. Proporciona ás súas 60 persoas par-

ticipantes accións combinadas de infor-

mación, orientación e formación para a 

inserción laboral e terá unha duración de

 1 ano (1 de setembro 2016 a 31 de agos-

to de 2017).

Concello  de Camariñas:
– Axencia de desenvolvemento: Conta cun 

axente de desenvolvemento local, unha 

axente de emprego e desenvolvemento 

local e unha orientadora laboral. Os ser-

vizos que se ofrecen son:

– Información e asesoramento sociolaboral.

– Asistencia técnica á creación de empresa.

– Asistencia ás empresas establecidas.

– Asistencia técnica a artesáns.

– Entidade colaboradora do SPEG.

– Cursos de formación.

– Aula informática.

– PID (Punto de información dixital).

– Taboleiro de anuncios: ofertas de traballo 

e formativas.

Outras bolsas de emprego:
– Zas

– Laxe 

– Cabana de Bergantiños

– Ponteceso

– Malpica de Bergantiños

– Carballo

– A Laracha

GDR Costa da Morte:
A súa función é executar o seu Programa de 

Desenvolvemento Rural LEADER 2007-2013. 

No marco desta función xenérica, correspón-

delle informar e asesorar á poboación rural so-

bre o contido e alcance do programa e incen-

tivar a participación activa no mesmo, promover

 e captar iniciativas, así como acompañar aos 

promotores no proceso de maduración de pro-

xectos, avaliar e seleccionar proxectos promo-

vidos polos promotores do territorio e efectuar,

 por delegación de AGADER, o control e segui-

mento da execución dos proxectos. Conta con

 dous locais, un en Vimianzo e outro en Malpica

 de Bergantiños:

– Edificio de Servizos Múltiples

R/ A Torre s/n. 15129, Vimianzo

Teléfono de contacto:  981 717 358

– Centro Comarcal de Bergantiños

Lg. A Camposa s/n. 15111, Buño (Malpica

 de Bergantiños).

Teléfono de contacto: 608 633 222

email: 

gdrcostadamorte@gdrcostadamorte.com 
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Oficinas de Emprego da zona:
– Cee

Rúa Domingo A. de Andrade, s/n

15270 Cee

Tfno. 881 880 480

Fax. 981 747 577

– Carballo – Forum

Praza dos Bombeiros Voluntarios, s/n

15100 Carballo

Tfno. 881 960 443

Fax. 881 960 452

Empresas en Camariñas e Vimianzo:
Son moi numerosas, co cal sería moi complica-

do nomealas todas nesta guía. Nas páxinas web

 dos concellos hai directorios onde podemos 

atopar os seus datos:

– http://vimianzo.gal/directorio.php?

sec=201&idioma=gl

– http://www.camarinas.net/

camarinas_directorio/portada.php

Asociacións de empresarios 
(Costa da Morte):

FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS 

"COSTA DA MORTE" 

Tfno. 981 718 388

Rúa da Torre s/n, Edificio de Servizos Múlti-

ples, baixo esq, 15129 Vimianzo

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS 

“COSTA DA MORTE” de CEE

Tfno. 981 74 6882

R/Magdalena nº 41-1º 15270 Cee

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS E PROMOCIÓN TU-

RÍSTICA DE CAMARIÑAS

Tfno. 677 351 799 e 981 736 518

R/ Río do Prado s/n Camariñas, 15123

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE DUMBRÍA

Tfno. 609 226 675

Olveira 15151 Dumbría

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS 

DE PONTECESO

Tfno. 981 715 493

Avda. Bergantiños nº2 entrasollado E 

(15.110) Ponteceso

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS EXPORTADORES DE

 PESCADO DE MALPICA

Tfno. 625 884 841

Rúa do Porto s/n 15113 Malpica

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE MALPICA

Tfno. 981 721 553 fax: 981 720 709

R/ Eduardo Vila Fano nº1 bajo 15113 Malpica

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE VIMIANZO

Tfno. 981 716 644/981 707 421

Estrada de Fisterra, 9 baixo 15129 Vimianzo

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS 

DE SANTA COMBA

Tfno.981 818 604 (De 9 a 13 horas).

R/Pontevedra nº 9, 15840 Santa Comba

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS 

“ARA SOLIS” DE FISTERRA

Tfno. 981 740 613.

R/Santa Catalina nº14 15155 Fisterra

ASOCIACIÓN PROFESIONAL 

SECTOR TURÍSTICO COSTA DA MORTE

Tfno. 981 706 163

O Porto s/n- 15130 Corcubión

ASOCIACIÓN PROFESIONAL 

SECTOR DO AUTOMÓBIL DE BAIO.

Tfno. 981 718 050

Avda.Coruña-Baio nº9 baixo. Baio (Zas)

AXOBER – ASOCIACIÓN DE XÓVENES 

EMPRESARIOS DE BERGANTIÑOS 

Tlfno. 981 756 313 

Fomento, 21-23 1º - 15100 - Carballo

Polígonos industriais  
(Costa da Morte e zonas achegadas):

– Vimianzo

Polígono de Vimianzo

15129 Vimianzo

http://www.poligonodevimianzo.com

– Zas

Polígono do Allo

15851 O Allo (Zas)

– Santiago de Compostela

Polígono do Tambre

15890 Santiago de Compostela

http://www.poligonotambre.com/ga/

– Polígono da Costa Vella

15707 Santiago de Compostela 

http://www.cncostavella.com/listado-empresa

– Santa Comba

Parque empresarial de Santa Comba

15840 Santa Comba

– Ponteceso

Polígono da Mezquita

15110 Tella-Ponteceso 

http://www.ponteceso.net/ca/web/in-

dex.php?dep=5&mod=inf&idc=27



49

– A Laracha

Parque empresarial de Laracha

15146 A Laracha

– A Coruña

Polígono de Pocomaco

15190 A Coruña

http://www.pocomaco.com/

– Polígono da Grela

15008 A Coruña

http://www.agrela.com/contact.aspx

– Cerceda

Polígono Industrial Acevedo

15185 Cerceda

http://www.cerceda.org/gl/industria/

poligono-industrial-acevedo

– Cee

Polígono de Cee

15270 Cee

http://www.poligonodecee.com/

index.php

– Carballo

Polígono de Bértoa

15100 Carballo

http://www.poligonodebertoa.es/

– Arteixo

Polígono de Sabón

15142 Arteixo

http://poligonosabon.org/gl/

– Ordes

Parque empresarial de Ordes

15689 Ordes

http://concello.ordes.gal/parque-

empresarial

Sindicatos (Costa da Morte):

CIG – CONFEDERACIÓN INTERSINDICAL GALEGA

Rúa Río Sil, 52 Baixo - 15100 Carballo

Rúa O Son, 2 Baixo – 15270 Cee

UNIÓNS AGRARIAS – UPA

Rúa Vázquez de Parga, 4 1º - 15100 Carballo

Rúa Álvaro Cunqueiro, 8 – 15129 Vimianzo

Rúa Real 32, 1º – 15124 Muxía

UXT – UNIÓN XERAL DE TRABALLADORES

Rúa Vázquez de Parga, 4 1º - 15100 Carballo

Rúa Campo do Sacramento, 72 – 15270 Cee

CCOO – COMISIÓNS OBREIRAS

Rúa Campo do Sacramento, 67 Baixo - 

15270 Cee

Centros formativos de Formación 
Profesional  (Costa da Morte 
e lugares achegados):

ZAS

– IES Maximino Romero de Lema:

Grao Básico: Informática de oficina.

Grao Medio: Sistemas microinformáticos 

e redes.

VIMIANZO

– IES Terra de Soneira:

Grao Básico: Electricidade e electrónica. 

Grao medio: Xestión administrativa.

Grao Superior: Administración e finanzas.

PONTECESO

– IES de Ponteceso:

Grao Básico: Mantemento de vehículños.

 Servizos administrativos.

Grao Medio: Electromecánica de vehícu-

los automóbiles. Xestión administrativa. 

CORISTANCO

– IES Fonte Boa:

Grao Medio: Produción agropecuaria.

Grao Supeior: Gandaría e asistencia en 

sanidade animal.

CEE

– IES Agra De Raíces:

Grao Medio: Coidados auxiliares de enfermaría. 

– IES Fernando Blanco

Grao Básico: Electricidade e electrónica;

 Fabricación e montaxe; Mantemento de 

vehículos .

Grao Medio: Electromecánica de vehícu-

los automóbiles; Instalacións eléctricas e

 automáticas; Mantemento electromecáni-

co; Xestión administrativa. 

Grao Superior: Administración e finanzas. 

CARBALLO

– IES Alfredo Brañas:

Ciclo Medio: Actividades Comerciáis.

– IES Isidro Parga Pondal:

Ciclo Superior: Administración de siste-

mas informáticos en rede.

– IES Monte Neme:

Grao Básico: Electricidade e electrónica;

 Fabricación e montaxe 

Grao Medio: Instalacións de telecomuni-

cacións; Instalacións eléctricas e automáti-

cas; Mecanizado; Xestión administrativa.

Grao Superior: Administración e finanzas;

 Mantemento electrónico. 

5. RECURSOS LOCAIS PARA A BUSCA DE EMPREGO
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Para coñecer toda a información sobre a ofer-

ta de ciclos formativos en toda Galiza, podes 

consultala na seguinte web:

http://www.edu.xunta.es/fp/oferta-fp

Centros de formación privados:

VIMIANZO

– Academia Aproba (Formación para o em-

prego, ESO e Bacharelato)

Rúa Candil 22

15129 Vimianzo

Tfno. 981 707 421

– Academia Newton (Primaria, secundaria, 

bacharelato, idiomas, informática...)

Praza do Concello 4

15129 Vimianzo

Tfno. 636 603 604

CAMARIÑAS

– Aury Pérez Academia de corte e confec-

ción

Rúa Gándara 40, baixo

15123 Ponte do Porto

Tfno. 981 730 648

LAXE

– Colaxe (Formación para adultos, apoio 

educativo, extraescolares)

Rúa Vila Amparo 47

15117 Laxe

Tfno. 981 728 310

www.colaxe.es 

CEE

– Ábside (Clases particulares, praparación 

de oposicións)

Rúa Santo Adrián 5, baixo

15270 Cee

Tfno. 609 773 175

– Acerta (Formación para o emprego)

Rúa Raíces 6, baixo

15270 Cee

Tfno. 981 106 060

– Solymar (Salón de peiteado e estética)

Avd. Fisterra 68

15270 Cee

Tfno. 981 746 72

CARBALLO

– Avanza (Primaria, secundaria, bacharela-

to, ciclos formativos, idiomas,...)

Berdillo S/N 

15100 Carballo

Tfno. 981 700 334

– Astarte (Salón de peiteado e estética)

Rúa Alfredo Brañas 15

15100 Carballo

Tfno. 981 702 752

– Gaba Formación (Formación para o emprego)

Lirios 16, baixo15100 Carballo

Tfno. 981 704 181

www.gabaformacion.com 

– Metálica Bergantiños (Cursos de soldadura)

Titanio 17, parcela A-26

Polígono de Bértoa  15100 Carballo

Tfno. 670 550 567

www.cursosdesoldadura.es 

– Academia Einstein (Formación para o em-

prego, clases de apoio, informática...)

Manuel María 12, 1º

15100 Carballo 

Tfno. 981 702 970 – 658 790 268 

http://www.einsteinformacion.com

Outros centros 
con act ividades formativas:

Fórum

No concello de Carballo tamén podemos atopar

 o Edificio do Fórum (Praza dos Bombeiros, Tf-

no. 981 709 010, páxina web: www.carballo.org

/formacioneemprego/presentacion). Este edifi-

cio conta cun plan de formación da bolsa de 

emprego de Carballo e nel tamén se imparten 

accións formativas para desempregados.

Organizacións de apoio a persoas dis-
capaci tadas e  outros colect ivos en ris-
co de exclusión social :

APEM 

Paseo Alcalde Pepe Sanchez, 43 

15270  Cee

Tfno. 981 747 255 

http://apemcoruna.es/apem-la-coruna/

ASPADEX

Camiño Vilar Toba, 125

15270 Cee

Tfno. 981 745 381

https://aspadex.org/

ASPABER

A Brea, s/n
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15102 Carballo 

Tfno. 981 702 606 

http://www.aspaber.com

ASPASAMA

Avenida General Sanjurjo, 6 - 2, 

15006 A coruña

Tfno.686 028 774

ÍNTEGRO

A Pedra 30, Nantón

15149 Cabana de Bergantiños

Tfno. 981 734 985 

http://www.integro.es/

COGAMI

Santiago (Sede Central)

Rúa Modesto Brocos 7, bloque 3

15704 Santiago de Compostela

Tfno. 981 574 698 

A Coruña

Ed . A Milagrosa, Avda. de Cádiz nº 1,

andar 1; L 2

15008 A Coruña

Tfno. 981 231 105

http://www.cogami.es/

ONCE

Cantón Grande, 3

15003.  A Coruña

Tfno. 981 206 900

Avda. Rosalía de Castro, 40 Baixo 

15701 -Santiago de Compostela

Tfno. 981 553 890

http://www.once.es

INSERTA EMPLEO (Fundación Once)

Oficina Técnica Santiago de Compostela

R/ Laverde Ruíz, 4. Bajo

15702-Santiago de Compostela 

Tfno. 981 554 4 83

Oficina Técnica A Coruña

R/Cantón Grande 3

15003-A Coruña

Tfno. 981 145 109

https://www.portalento.es/

COREGAL 

Rúa Titanio, Parc. D-5 - Polígono Bértoa 

15100 Carballo

Tfno. 981 718 253

http://www.coregal.es/

CRUZ VERMELLA

Rúa A Torre, 5

15129-Vimianzo

Tfno. 981 717 136

Rúa Vázquez de Parga, 119-Bl 2 

15100 Carballo

Tfno. 981 703 764

Rúa Porto, 8 

15117 Laxe

Tfno. 981 728 003

Rúa Porto, s/n 

15113 Malpica de Bergantiños

Tfno. 981 221 000

https://www.cruzvermella.org

Outros organismos de interese:

IGAPE (Inst i tuto  galego para a promoción 

económica):  

É a axencia, adscrita á Consellería de Econo-

mía e Industria, para o desenvolvemento 

económico de Galicia. A súa misión é apoiar to-

das as actividades que contribúan a mellorar o

 sistema produtivo galego, facilitando os proce-

sos de creación, consolidación e crecemento 

empresarial.

Os obxectivos que pretende levar a cabo 

pódense concretar en:

– Impulsar a creación de novas empresas e

 fomentar decididamente o espírito em-

prendedor.

– Incrementar a competitividade das empre-

sas galegas a través da innovación e o 

desenvolvemento tecnolóxico.

– Atraer investimento a Galiza.

– Facilitar a internacionalización.

– Apoiar a cooperación e os proxectos co-

lectivos de empresas galegas.

5. RECURSOS LOCAIS PARA A BUSCA DE EMPREGO
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SEDE CENTRAL DO IGAPE

Complexo Advo. de San Lázaro, s/n 

15703 Santiago de Compostela

Tfno. 900 815 151/ 981 541 147

OFICINA DA CORUÑA DO IGAPE

Rúa Vicente Ferrer, Nº 2

Xunta de Galicia - Edificio Advo. 2ª planta.

15008 A Coruña

Tfno. 981 182 239 

http://www.igape.es/gl/

XUNTA DE GALICIA 

Consellería de economía, emprego e industria

San Lázaro, s/n 

15781 Santiago de Compostela

Tfno. 981 545 400

http://emprego.ceei.xunta.gal/
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6. BUSCAR EMPREGO 

EN EUROPA

Ao contrario que no século pasado, hoxe en 

día os empregos que máis se solicitan no es-

tranxeiro son empregos cualificados. Segun-

do a Guía de emprego no estranxeiro, da Axen-

cia Local de Colocación de Santiago de 

Compostela, a maioría de expertos/as na ma-

teria din que os países receptores de emigran-

tes (Alemaña, Inglaterra, Austria..) demandan

 persoas traballadoras con cualificación, como

 por exemplo:

– Enxeñerías e telecomunicacións: son moi

 demandados tanto en Europa, especial-

mente Alemaña, Austria e Suíza, como 

nos Estados Unidos ou Chile. En Brasil 

precisan de enxeñeiros mecánicos, 

eléctricos ou de automoción, xa que 

teñen uns sectores mineiro e enerxético

 de importancia.

– Persoal sanitario: médicos/as e enfermei-

ras/os son reclamados en numerosos 

países como Inglaterra, Alemaña, Aus-

tria, Suíza, Noruega, Arabia Saudita e 

Estados Unidos.

– Persoal para traballo social, educación 

ou administración é demandado en Es-

tados Unidos.

– Outras ocupacións como loxística, 

márketing, banca, contables e industria

 farmacéutica son demandados en Ale-

maña e Reino Unido. Alí tamén necesi-

tan consultores SAP, persoal de admi-

nistración e vendas.

– Sector servizos é o que recolle o maior 

número de ofertas de traballo da Unión Eu-

ropea, aumentando demandas como per-

soal de venda ou comerciais, seguridade,

 servizos asistenciais e restauración.

– Arquitectos/as e outros profesionais da 

construción son requiridos en Canadá.

Para traballar en Europa, contamos cunha fe-

rramenta fundamental, que é a REDE EURES. 

Trátase dunha rede de cooperación creada pa-

ra facilitar a libre circulación de traballadoras/

es dentro dos 28 Estados membros da UE, 

Suíza, Islandia, Liechtenstein e Noruega. É o 

portal Europeo da mobilidade profesional e 

pódese obter toda a información sobre o mes-

mo na web https://ec.europa.eu, onde se pode 

crear unha conta, ver ofertas de emprego para

 Europa, redactar un currículo... O obxectivo 

principal da rede é prestar servizos a traballa-

doras/es, empresarios e calquera cidadán ou 

cidadá que desexe beneficiarse da libre circu-

lación de persoas, proporcionando información

 e asesoramento sobre ofertas de emprego, a 

situación do mercado laboral e as condicións 

de vida e traballo de cada lugar. 

6. BUSCAR EMPREGO EN EUROPA
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7. SELECCIÓN 

DE OFERTAS 

DE EMPREGO 

E PERFIL 

DO CANDIDATO

Una vez que que teñamos buscadas as ofertas

 de emprego debemos seleccionar as que me-

llor se adaptan ao noso perfil. Todas as ofertas

 de emprego adoitan ter os seguintes apartados:

Táboa 5: Estrutura dos anuncios de emprego

 Elaboración propia

Esta información é a que nos indica se o posto

 nos interesa, se temos a formación e experien-

cia necesaria e se a empresa está localizada 

nun lugar no que estariamos dispostas/os a tra-

ballar. Ademais, en moitos casos, nos anuncios

 de ofertas de emprego tamén se solicitan cer-

tos trazos de personalidade, habilidades, ima-

xe... que se necesitan para ese posto de traba-

llo. En xeral, as características máis buscadas 

polas empresas neste sentido, son as 

presentadas na Táboa 6.

En caso de que a oferta sexa do noso inte-

rese, os anuncios de emprego indícannos ta-

mén a onde enviar ou onde presentar a nosa 

candidatura. Desta maneira, o seguinte paso 

será preparar o noso currículo e a nosa carta 

de presentación:

1) O currículo 
O currículum vitae é un documento escrito que,

 dun xeito breve e ordenado, recolle os datos 

persoais, académicos, formativos e laborais 

dunha persoa. É a tarxeta de presentación que

 se emprega na busca de emprego e, polo tan-

to, é a primeira imaxe que a empresa ou o/a fu-

turo/a empregador/a ten da persoa candidata.

O seu obxectivo principal é suscitar o inte-

rese da persoa que o le, para así conseguir 

unha entrevista de traballo. Desta maneira é moi

 importante que a súa forma e contidos sexan 

correctos e certos.

O currículo estrutúrase por apartados, pero 

non se trata dun esquema ríxido, senón que te-

mos que saber adaptalo ao noso perfil. Desta 

maneira, se dentro do noso currículo hai algún

 punto do que non temos nada que dicir, simple-

mente non o incluiremos. 

A estrutura tipo é a seguinte:

– Datos persoais: Nome e apelidos, data e 

lugar de nacemento, enderezo, teléfono/

s de contacto e enderezo electrónico.

– Formación académica: Titulación obtida, 

anos de inicio e finalización e o centro on-

de se estudou.

– Prácticas profesionais: Indícase o nome da em-

presa, a localidade, as tarefas realizadas e as

 datas de inicio e finalización das prácticas.

– Experiencia profesional: Posto ocupado, o

 nome da empresa, a localidade e as ta-

refas desenvolvidas, así como as datas 

de inicio e finalización.

– Formación complementaria: Inclúe o nome 

do curso, a entidade ou centro organizador,
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nor interese

– Capacidades e habilidades

– Afeccións (deporte, lectura, cine...)

Ademais da estrutura, existen varios tipos de cu-

rrículo, que basicamente cambian no xeito ou 

na orde en que se poñen os datos:

Cronolóxico

É aquel que organiza a información cronoloxi-

camente, partindo dos logros máis antigos ata 

os máis recentes. Isto permite á persoa que o 

le, coñecer a evolución da carreira profesional 

e persoal da persoa que se presenta ao posto 

de traballo. O punto positivo deste tipo de cu-

rriculum vitae é que permite resaltar a estabili-

dade e a evolución da carreira profesional. 

Porén, tamén permite ver a simple vista os perío-

a localidade onde se realizou, as datas de 

inicio e finalización e o número de horas.

– Idiomas: Faise referencia ao nivel (elemen-

tal ou básico, medio, alto) en relación coa

 lectura, a fala e a escrita. Inclúense tamén

 cursos específicos realizados, certifica-

cións obtidas e estadías no estranxeiro.

– Informática: Indícase o nivel de coñece-

mentos (usuario, experto...) e a continua-

ción enuméranse os programas que se 

manexan. Se se fixo algún curso, inclúe-

se sempre que sexa recente.

– Outros datos de interese: Neste apartado 

inclúense datos coma:

– Carné de conducir

– Dispoñibilidade xeográfica

– Posibilidade de incorporación inmediata

– Experiencias e/ou actividades de me-

Táboa 6: Características persoais que buscan as empresas. Elaboración propria.
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dos de inactividade, polo que este tipo de cu-

rrículo será máis recomendable para persoas 

cunha longa e estable experiencia laboral. O 

currículo cronolóxico tamén se pode presentar

 en orde inversa, é dicir, destacando primeiro as

 experiencias máis recentes seguindo ata as 

máis antigas. Isto será máis recomendable can-

do o posto ao que nos presentamos se adecúa

 coas experiencias persoais máis recentes.

As principais vantaxes do currículo crono-

lóxico son:

– Formato máis tradicional e aceptado pola 

maioría das empresas.

– Sinxelo de ler e entender.

– Resalta a estabilidade laboral.

Pola contra, os principais inconvenientes son:

– Resalta os cambios de traballo.

– Salienta os períodos de inactividade.

– Mostra falla de reciclaxe ou actualización 

da formación.

Funcional

A diferenza do currículo cronolóxico, o funcional 

distribúe a información por temas. Desta maneira,

 permite proporcionar un coñecemento rápido da 

formación e experiencia nun ámbito determinado.

 Ademais, ao non seguir unha progresión cronolóxi-

ca, permite seleccionar os puntos positivos, des-

tacar as habilidades propias e os logros consegui-

dos, ao mesmo tempo que se omiten os puntos 

negativos (períodos de desemprego, cambios fre-

cuentes de traballo...). Por isto, o modelo funcional

 é conveniente cando se quere acceder a un sec-

tor profesional diferente ao da túa experiencia la-

boral anterior, se levas tempo sen traballar, se aca-

bas de terminar os estudos e apenas tes 

experiencia profesional ou se cambias frecuente-

mente de emprego. Tamén é o máis axeitado se 

traballaches coma autónomo, xa que permite re-

flectir as diferentes funcións, tarefas e capacida-

des desenvoltas, sen centrarse unicamente no 

posto de traballo principal (por exemplo, unha per-

soa que está dada de alta en autónomos coma 

pintor, pero que ao mesmo tempo fai as funcións 

de montador de estadas e tamén de comercial). 

As principais vantaxes do currículo funcio-

nal, son:

– Amosa as capacidades e habilidades, an-

tes que as circunstancias laborais.

– Permite máis flexibilidade na organización

da información e facilita a incorporación 

doutra información relacionada cos inte-

reses ou motivacións persoais.

Por outra banda, algúns inconvenientes son os

 seguintes:

– Non salienta o nome das empresas nin o 

tempo traballado nelas.

– Limita a descrición dos postos de traballo 

nos que estiveches.

Combinado ou mixto

Quizais sexa o máis completo entre os 3 mode-

los, aínda que tamén o pode ser o máis com-

plexo de elaborar. Este tipo de currículo é unha

 mestura dos dous modelos anteriores: Parte do

 modelo funcional, organizando a información 

en áreas temáticas, para logo seguir unha or-

ganización cronolóxica.

As súas vantaxes son:

– Destaca de forma clara as capacidades e

 os logros, ao mesmo tempo que a expe-

riencia e formación.

– Permite flexibilidade e creatividade.

Os principias inconvenientes do currículo mixto, son:

– Mal formato para presentalo en lugares on-

de piden formularios estándar, coma as 

webs de emprego en Internet.

– Necesítase un currículo diferente para ca-

da posto de traballo. 

Europeo

O currículo Europass é un modelo estandariza-

do de currículo que propón a Unión Europea 

para facilitar a busca de emprego nos diferen-

tes países de Europa. Este modelo inclúe infor-

mación sobre datos persoais, nivel de estudos,

 experiencia laboral, competencias lingüísticas 

e outras competencias adicionais. O obxectivo

 principal é facilitar a mobilidade das persoas 

traballadoras por toda Europa, presentando as

 cualificacións, capacidades e habilidades de 

forma rápida, ordenada e comprensible para 

todos os países da Unión Europea. Podemos 

atopar este modelo en

https://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/

curriculum-vitae.

Ademais da web do Europass, en numero-

sas páxinas e portais web podemos atopar di-

versos modelos de currículo e, incluso, redac-
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bese algún fallo.

Moi importante:

– Non hai dous currículos iguais. É un documen-

to flexible e dinámico que se vai adaptando

 á oferta ou á empresa ás que se quere enviar.

– Hai que telo actualizado constantemente.

– É aconsellable realizar un currículo diferen-

te para cada posto de traballo ao que se

 aspire. Desta maneira é conveniente ter 

un ou varios modelos que sirvan de base

 para que, con pequenas modificacións, 

poida ser utilizado en diferentes ocasións,

 como se fose realizado especificamente 

para cada empresa. 

– Non se debe mentir, pero pódense omitir 

datos que poidan prexudicar ou restar 

mérito ao currículo. Inclúe aqueles datos

 que dean de ti unha imaxe positiva e axei-

tada ao perfil solicitado.

Cousas que non se deben facer:

– Asinar o currículo e poñerlle data.

– Empregar siglas, abreviaturas, os puntos 

suspensivos, poñer "etc."...

– Redactar todo o currículo en maiúsculas.

– Falsear datos.

– Achegar datos que "desvendan", é dicir, 

que resten mérito ao currículo.

– Incluír apartados baleiros de contido. Por 

exemplo, incluír un apartado de Experien-

cia Profesional e dicir que non se ten nin-

gunha experiencia, ou dicir que non se 

ten traballado nunca.

Hoxe en día, encamiñado á igualdade de opor-

tunidades e á non discriminación por razóns de

 sexo, idade ou nacionalidade, estanse implan-

tado os currículos impersoais, é dicir, aqueles 

que non levan nin foto nin datos persoais tales 

coma o nome e apelidos, a data de nacemen-

to ou o estado civil. Desta maneira, a persoa 

que lea o currículo baseará as súas impresións

 só na formación, experiencia e habilidades/ca-

pacidades da candidatura. De todas maneiras,

 este tipo de currículos aínda non están moi im-

plantados na nosa contorna, aínda que segu-

ramente si que se utilizarán nun futuro. De fei-

to, en moitos lugares de Europa xa se está 

facendo.

talo en liña para logo imprimilo ou gardalo. Al-

gunhas desas webs son as seguintes:

– http://www.modelocurriculum.net

– https://www.sepe.es/contenidos/personas/

encontrar_empleo/mapavideos/elabora-

cion_tipos_curriculum/elaboracion_ti-

pos_curriculum.html

– http://www.infoempleo.com/activate/mo-

delos-de-curriculum/

Recomendacións á hora 

de redactar o  currículo:

– Emprega papel de boa calidade, de ta-

maño DIN-A4, impreso por unha soa cara.

– Papel branco ou de cores suaves, azul, 

amarelo...

– Que sexa breve e claro, cunha extensión 

máxima de 2 folios.

– Escríbeo sempre a ordenador (a non ser 

que che pidan expresamente que entre-

gues un currículo escrito a man).

– A impresión debe ser de calidade. Entre-

ga sempre currículos orixinais, nunca fo-

tocopias (as copias de copias van per-

dendo calidade).

– Non fai falla poñer na parte superior curri-

culum vitae. Xa se sabe o que é sen ne-

cesidade de explicalo.

– O curriculum vitae non é a túa biografía. Os

 datos deben ir expostos ordenadamente,

 por apartados.

– O tipo de letra e o seu tamaño deben faci-

litar a lectura.

– Emprega as negras, cursivas ou subliña-

dos para resaltar aqueles aspectos máis

 relevantes.

– Vocabulario sinxelo e comprensible, pero 

sen perder a formalidade que require o 

documento.

– Se fixemos moitos cursos, obradoiros, se-

minarios...non fai falla poñelos todos, 

senón só os máis destacados. Así evita-

remos ser reiterativos e cansar ao lector.

– Evita redactar o currículo en primeira ou tercei-

ra persoa: Non digas"realicei/realizou prác-

ticas en..." senón "prácticas realizadas en..."

– Palabras positivas e verbos de acción que 

amosen unha actitude activa e con iniciativa.

– Coidado coa ortografía; é aconsellable que

 repases o CV unha vez feito por se hou-
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– Escríbea en primeira persoa.

– Emprega termos propios do sector ou da 

empresa.

– Redáctaa en función da empresa ou do 

posto.

– Amosa  interese polo posto de traballo 

ofertado

– Mostra coñecemento do sector e da em-

presa que ofrece o posto.

– Evita copiar modelos. Ti tes o teu modo de

 expresarte.

Para obter máis información e modelos póde-

se consultar en:

http://www.infoempleo.com/activate/tu-carta-

de-presentacion/

http://www.modelocurriculum.net/modelos-

carta-presentacion.html

2) A carta de presentación
A carta de presentación é un documento que 

acompaña ao curriculum vitae, na que se expli-

ca de maneira redactada a nosa formación, ex-

periencia laboral e as nosas capacidades e ha-

bilidades. Non se utiliza sempre, pero en 

ocasións pode reforzar a nosa candidatura, xa

 que mostra un maior interese e esforzo por par-

te do/a candidato/a. Ás veces, cando se trata 

dun anuncio de emprego, solicítase que se 

achegue a carta de presentación, co que nes-

te caso será obrigatorio presentala se se que-

re entrar no proceso de selección.

Ao igual que o currículo, pode presentar-

se en persoa, por correo postal ou por correo

 electrónico.

Ten dous obxectivos principais: 

– Suscitar o interese da persoa que a reci-

be, de modo que lea o currículo cunha 

maior atención.

– Destacar aqueles aspectos do currículo 

que máis se adaptan ao perfil buscado.

Tipos de carta de presentación:

– Carta de presentación de resposta a un 

anuncio de emprego

– Carta de presentación con autocandidatura

Consellos para redactar 

unha carta de presentación:

– Escríbea no ordenador, agás se a empre-

sa solicita unha carta manuscrita.

– O papel, tipo de letra e formato teñen que

 ser os mesmos usados no currículo.

– Debe ser breve e concisa, tres ou catro pa-

rágrafos como moito nun folio (DIN A4).

– Usa cartas orixinais, nunca fotocopias.

– Ten que conter data e sinatura.

– Presta atención ás faltas de ortografía ou 

erratas.

– Envía unicamente a carta e o currículo, non

 acreditacións.

– A carta de presentación non é unha repe-

tición do CV.

– Non te subestimes, hai que dar a impre-

sión de ser o candidato ideal.

– Emprega un ton cordial e formal

– Utiliza unha linguaxe directa e clara, evi-

tando frases rebuscadas.
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3) A entrevista de traballo
A entrevista é o último paso antes de conseguir

 un emprego por conta allea, polo cal será cla-

ve dar unha boa impresión á persoa que fai a 

selección. Hai que ter en conta, que se nos cha-

man para unha entrevista é porque xa super-

amos as anteriores fases do proceso de selec-

ción, o cal quere dicir que o noso perfil é 

axeitado para o posto de traballo que se oferta.

Existen varios tipos de entrevista, desde as 

máis informais, que incluso pode ser unha sim-

ple conversa nunha cafetería, ata as máis ríxidas

 e formais en despachos de entrevista. Existen 

tamén as entrevistas individuais e as grupais, 

pero neste caso centrarémonos nas individuais.

 A continuación expoñemos varios consellos

 para ter en conta nunha entrevista de traballo: 

Pasos previos á entrevista:

– Para acudir a unha entrevista, normalmente 

chamarannos por teléfono. Desta maneira,

 na charla telefónica debes ser cordial, em-

pregar un ton axeitado e educado e mos-

trar interese por realizar unha entrevista.

– Tes que examinar as túas fortalezas e as 

túas debilidades.

– Debes informarte e coñecer as caracterís-

ticas da empresa e do posto de traballo 

ao que te presentas.

– Examina ben a oferta para saber que cou-

sas se solicitan e se valoran máis.

– Repasa o teu currículo, de modo que recor-

des ben a formación e experiencia propias.

– Coida a túa imaxe e elixe a vestimenta apro-

piada para o posto ao que te presentas.

– Sé coidadoso coa túa hixiene e aseo per-

soal, leva roupa limpa, etc.

– Planifica ben a ruta para chegar á entrevis-

ta, de maneira que non chegues tarde ou

 te perdas.

– Ten clara a hora da entrevista, o enderezo

 e a persoa de contacto.

– Se por motivo imprevisto e de causa mai-

or non podes asistir á entrevista ou te atra-

sas, debes contactar o antes posible coa

 persoa responsable e expoñer as causas,

 para así poder atrasar ou concertar unha

 nova entrevista.

Durante a entrevista:

– A primeira impresión é fundamental, co que

 debes actuar de maneira cordial, natural

 e agradable.

– É normal estar un pouco nervioso/a, así que

 non te estrañes por iso. Tenta actuar con

 naturalidade e os nervios pasarán sós.

– Espera a que che dean a man para saudar e

 logo espera a sentarte ata que cho ofrezan.

– Evita posturas coma os brazos cruzados 

ou estar recostado na cadeira. A túa pos-

tura debe indicar interese e confianza (co

 lombo dereito, as mans sobre a mesa...).

– Tenta sorrir e mirar aos ollos cando estás 

conversando.

– Deixa que o/a entrevistador/a leve a iniciati-

va. Escoita, non interrompas e contesta ao

 que se che pregunta, evitando falar de cou-

sas que non veñen a conto, pero tamén evi-

tando as respostas demasiado curtas (res-

ponder “si” ou “non” son demasiado curtas).

– Debes coñecer ben as túas competencias

 e capacidades.

– Mostra confianza en ti mesma/o. Ti es ca-

paz de facer ese traballo e de resolver os

 atrancos que se che poñan por diante.

– Sé sincera/o, non mintas. Aínda sendo ho-

nesta/o, destaca as túas calidades e ten-

ta non falar sobre os teus defectos.

– Non fales mal doutras persoas nin doutras

 empresas.  Se o fas, o normal é que poi-

dan pensar que o día de mañá fales mal 

tamén da súa empresa. Aínda que no pa-

sado tiveras experiencias negativas, ten-

ta sacar as cousas positivas que che re-

portaron, por exemplo: Serviume para 

aprender, serviume para facer novas ami-

zades que hoxe en día conservo...

– Mostra entusiasmo polo posto de traballo que 

se ofrece, pero non supliques que te contraten.

– De primeiras, non queda ben preguntar so-

bre temas coma o salario, o horario, as 

vacacións... Aínda non sabes se te van 

contratar, senón que a entrevista é unha 

primeira toma de contacto. Iso xa se ne-

gociará unha vez sexas a/o candidata/o 

elixida/o para o posto.

– Coida a formalidade e cordialidade duran-

te toda a entrevista, desde o saúdo inicial

 até a despedida.
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Test   de selección:

Son probas que teñen o obxectivo de medir os

 coñecementos e capacidades que ten unha 

persoa sobre un tema. Hai unhas preguntas 

cunhas posibles respostas e os candidatos de-

ben marcar a resposta correcta. Algúns exem-

plos son os psicotécnicos,  os test de persona-

lidade os test de intelixencia ou as probas de 

idiomas. 

Outras probas de selección

Dinámicas de grupo: 

Técnicas de debate nas que se reúne a varias 

persoas (8 - 10), baixo o control dun modera-

dor, ás que se lles expón algún tema real ou 

imaxinario sobre situacións de traballo que de-

ben resolver. Nesta dinámica os participantes 

confrontarán puntos de vista, amosarán a súa 

maneira de actuar, o seu liderado, o seu res-

pecto polas demais opinións, capacidade de 

comunicación, capacidade de utilizar recursos,

 xestión do tempo...

Algunhas recomendacións para realizar es-

tas probas son:

– Escoita e respecta as opinións dos demais.

– Argumenta as túas opinións de maneira 

cordial, educada e convincente.

– Participa de maneira activa e contribúe pa-

ra acadar o obxectivo do grupo.

– Recorda que non é un exame que debas 

superar, senón que simplemente é unha 

proba para ver a maneira de actuar dos 

participantes.
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8. TIPOS DE 

CONTRATO 

DE TRABALLO

CONTRATO INDEFINIDO.
É aquel no que non se establecen límites en 

canto ao tempo de duración do contrato. Poderá

 ser a tempo completo, a tempo parcial ou fixo-

discontínuo.

CONTRATO TEMPORAL. 
A relación laboral entre empresario/a e traballa-

dor/a establécese por un tempo determinado, 

cunha data de finalización concreta. Pode ser 

a xornada completa ou parcial. Hai varios tipos:

Contrato temporal  por obra 

ou servizo determinado. 

Non se sabe con certeza a súa data de finali-

zación, senón que o contrato remata en canto 

se completa a execución da obra ou servizo ob-

xecto da relación laboral.

Contrato eventual  

(Contrato temporal por circunstancias do merca-

do, acumulación de tarefas ou exceso de pedi-

dos). Pode realizarse este contrato cando se pro-

duce un incremento da actividade imprevisto e 

temporal nas empresas, o que provoca que pre-

cisen máis traballadores para esas datas.

Contrato de interinidade 

(Contrato temporal para substituír a traballado-

res con dereito a reserva de posto de traballo).

 O contrato remata en canto se incorpora ao tra-

ballo a persoa á que se substitúe.

Contrato de relevo. 

Este tipo de contrato serve para cubrir as ho-

ras que deixa de traballar un empregado que 

se xubila parcialmente, realizando tarefas simi-

lares ao mesmo.

CONTRATO DE FORMACIÓN 
E APRENDIZAXE. 
É un contrato que trata de favorecer a integra-

ción laboral dos mozos e mozas, de modo que

por un lado realizan unha actividade laboral re-

tribuída e por outro, a persoa traballadora reci-

be formación. Ten as seguintes características: 

– Está orientado a persoas sen titulación for-

mativa.

– Persoas entre 16 e 25 anos (ata os 30 anos

 mentres o paro non baixe do 15%).

– Non hai límite de idade para persoas dis-

capacitadas ou para persoas en risco de

 exclusión social.

– 1º ano: 25% formación + 75% traballo; 2º 

e 3º ano: 15% formación + 85% traballo.

– Duración: Entre 1 e 3 anos.

– Salario: O correspondente a ese posto de 

traballo en consonancia á porcentaxe da

 xornada traballada.

CONTRATO EN PRÁCTICAS. 
Permite á persoa traballadora, de calquera ida-

de, obter unha práctica profesional que se co-

rresponda co seu nivel de formación. Ao con-

trario que o contrato de formación e 

aprendizaxe, está orientado a persoas con titu-

lación universitaria ou de ciclo de grao medio 

ou superior ou outros certificados profesionais.

 As súas características son:

– Orientado a persoas tituladas.

– Non máis de 5 anos despois de obter o títu-

lo ou 7 anos en caso de persoas disca-

pacitadas.

– Non hai limite de idade.

– Duración: entre 6 meses e 2 anos.

– Salario: o 1º ano, 60% do salario correspon-

dente a ese posto de traballo. O 2º ano, o 75%.

Cabe destacar, que para certos colectivos, exis-

ten incentivos para a contratación, é dicir, axu-

das ou descontos nas cotas da seguridade so-

cial para as empresas contratantes. Os 

incentivos máis comúns son para a contrata-

ción indefinida (aínda que tamén os hai para 

contratos temporais) cos seguintes colectivos 

7. SELECCIÓN DE OFERTAS DE EMPREGO E PERFIL DO CANDIDATO
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de persoas:

– Persoas beneficiarias do Sistema de Ga-

rantía Xuvenil.

– Incentivos a microempresas ou autónomos

/as que contratan mozos e mozas.

– Contratación de persoas maiores de 52 

anos en situación de desemprego.

– Contratación de persoas discapacitadas.

– Contratación de persoas en risco de exclu-

sión social.

– Contratación de persoas vítimas de violen-

cia de xénero.

– Contratación de persoas procedentes de 

ETT´s.

– Outros.

Todos os tipos de contratos e os incentivos á 

contratación pódense consultar en:

http://www.empleo.gob.es/es/informacion/contratos/

http://www.citapreviainem.es/contratos-de-trabajo/
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9. LEXISLACIÓN E 

DEREITOS DOS 

TRABALLADORES

Estatuto dos Traballadores:
En calquera libraría ou biblioteca podemos 

atopar este texto, no que se regulan os dereitos

 e deberes das persoas traballadoras por conta

 allea. Ademais,  en Internet tamén se atopa en

 varias páxinas web, coma:

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-

2015-11430#ddunica

Estatuto  Básico do Empregado Público:
Ao igual que o anterior, atopámolo en calquera

 libraría ou biblioteca. Na web, en varios 

lugares, coma:

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-

2015-11719#ddunica

Estatuto do Traballo  Autónomo:
Existe tamén unha normativa específica para 

traballadores/as autónomos/as. Na web en:

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-

2007-13409

Lei  Xeral  da Seguridade Social :
A lexislación sobre a seguridade social, tamén

 se atopa en calquera libraría ou biblioteca, 

ademais de estar na rede en varias páxinas 

web, coma:

http://www.seg-social.es/Internet_1/Normativa/

index.htm?dDocName=095093

Lei  de Prevención de Riscos Laborais:
Nas librarías e bibliotecas e tamén na web, en:

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-

1995-24292

9. LEXISLACIÓN E DEREITOS DOS TRABALLADORES
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