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23 de DECEMBRO de 2020 Nº 395 

 

 

A TUA MELLOR CARA 
Concurso de escaparates do Nadal para potenciar a imaxe dos establecementos comerciais da nosa cidade apoiando o pequeno comercio 

Para votar polo establecemento comercial: 
As votacións estarán abertas ata o 28/12/2020 ás 22:00. Dentro dese prazo, só 
tes que entrar no Facebook do Concello de Pontevedra e premer no concurso 
escaparates do Nadal É o momento de mostrares a túa mellor cara. Tamén podes 
premer aquí. 
Xa dentro, poderás ver todas as fotos dos establecementos e votar polo teu 
preferido. Entre todos os que voten, sortearanse 20 cheques regalo por valor de 
25 € Consultar bases) cada un para trocar en calquera dos locais participantes 
 

O día 29/12/2020, ás 22:00, publicaranse os gañadores nas redes sociais do Concello de Pontevedra 
 

 

http://www.proxectoiles.es/
mailto:administracion@proxectoiles.es
https://pr.easypromosapp.com/p/908627
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MONITOR/A SISTEMAS AUTOMATIZADOS 
Publicada: Proxecto ILES 23/12/2020 
Empresa: Do sector de servizos Industriais 
Localidade: Vigo 
Descrición: Funcións: Control dos procesos e reporte a superior xerárquico. Distribución e asignación tarefas diarias ao persoal. Control da orde 
e limpezas das áreas e postos de traballo. Apoio ás tarefas de produción resolvendo as incidencias da mesma. Supervisión da formación e 
habilitación dos operarios. Participación nos sistemas de mellora. Interlocución diaria con provedores/cliente. Planificación de campañas de 
produción. Interlocución con sistemas automatizados. Mantemento e intervención de avarías de primeiro nivel dos sistemas automatizados 
Requisitos: Estar en posesión do Certificado de Discapacidade igual ou superior á 33%. FP2, ciclo grao medio/superior ou similar en 
electrónica/electricidade, robótica, etc… Manexo de ferramentas informáticas nivel alto. Medio de transporte propio. Valorarase experiencia 
en posto similar. Carné de conducir. Carné de carretilla elevadora. Competencias necesarias: Traballo en equipo. Habilidades xestión de 
equipos. Capacidade de organización. Capacidade para asumir responsabilidades. Traballo baixo presión e reactividade ante a resolución de 
problemas 
Condicións: Xornada laboral completa. Dispoñibilidade horaria: Mañá / Tarde / Noite / Fin de semana 
Contacto: Enviar CV a administracionisig@galicia.com 
 

OPERARIA/O DE CARRETILLA ELEVADORA 
Publicada: Proxecto ILES 23/12/2020 
Empresa: Do sector de servizos Industriais 
Localidade: Vigo 
Descrición: Funcións: Preparación de carga mediante o seguimento dunha orde de traballo con secuencias numéricas. Operacións de carga e 
descarga no almacén. Condución de carretilla elevadora frontal e lateral. Manexo de pesos, segundo normativa vixente 
Requisitos: Estar en posesión do Certificado de Discapacidade igual ou superior á 33%. Estudos mínimos requiridos: Educación Secundaria 
Obrigatoria Diploma de carretilla elevadora. Carné de conducir  B. Medio de transporte propio. Dispoñibilidade para traballar a xornada 
completa. Experiencia no manexo de carretilla elevadora mínimo de 1 ano 
Condicións: Xornada laboral completa. Disponse de diferentes quendas: Quenda rotativa de mañá e tarde. Quenda de noite. Quenda de fin de 
semana 
Contacto: Enviar CV a administracionisig@galicia.com 
 

OPERARIA/O DE MONTAXE 
Publicada: Proxecto ILES 23/12/2020 
Empresa: Do sector de servizos Industriais para centro especial de emprego, que aposta pola diversidade e a integración no sector de 
automoción, precisa incorporar operaria/o para traballar nas súas liñas produtivas 
Localidade: Vigo 
Descrición: As tarefas principais: Selección dos compoñentes necesarios para a montaxe da peza final. Montaxe seguindo a secuencia 
requirida. Colocación de etiquetas para seguimento da trazabilidade. Manexo de pesos. Valorarase experiencia mínima dun ano en posto 
similar. Aínda que non dispoñas de experiencia no sector, se queres emprender un novo proxecto, non dubides en enviarnos a túa candidatura 
Requisitos: Estudos mínimos requiridos Educación Secundaria Obrigatoria. Imprescindible estar en posesión do Certificado de Discapacidade 
igual ou superior ao 33%. Medio de transporte propio. Destreza manual e velocidade de montaxe. Requisitos desexados: Valorable ter 
coñecementos en linguaxe de signos 
Condicións: Xornada laboral: Xornada laboral completa. Dispoñibilidade horaria: Mañá / Tarde / Noite / Fin de semana 
Contacto: Enviar CV a administracionisig@galicia.com 
 

OPERARIA/O TREN LOXÍSTICO 
Publicada: Proxecto ILES 11/11/2020 
Empresa: Do sector de servizos Industriais para centro especial de emprego a nivel nacional, que promove a integración de persoas con 
necesidades específicas no sector da automoción 
Localidade: Vigo 
Descrición: As tarefas principais: Preparación de carga mediante o seguimento dunha orde de traballo con secuencias numéricas. Operacións 
de carga e descarga no almacén. Condución de tren de arrastre para subministración a liña de montaxe. Manexo de pesos, segundo normativa 
vixente 
Requisitos: Estudos mínimos requiridos: Educación Secundaria Obrigatoria. Imprescindible estar en posesión do Certificado de Discapacidade 
igual ou superior ao 33%. Diploma de carretilla. Carné de conducir. Medio de transporte propio. 
Condicións: Xornada laboral: Xornada laboral completa. Dispoñibilidade horaria: Mañá / Tarde / Noite / Fin de semana 
Contacto: Enviar CV a administracionisig@galicia.com 

http://www.proxectoiles.es/
mailto:administracion@proxectoiles.es
file:///C:/Users/CRISTINA/DIX%20ESTUDIO%20GRÁFICO/Iles/WWW.PROXECTOILES.ES
mailto:administracionisig@galicia.com
mailto:administracionisig@galicia.com
mailto:administracionisig@galicia.com
mailto:administracionisig@galicia.com
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RESPONSABLE DE QUENDA EN AUTOMOCIÓN 
Publicada: Proxecto ILES 11/11/2020 
Empresa: Do sector de servizos Industriais para centro especial de emprego a nivel nacional, que promove a integración de persoas con 
necesidades específicas no sector da automoción 
Localidade: Vigo 
Descrición: As tarefas principais: Xestión e coordinación do equipo de produción ao seu cargo. Execución da planificación da produción diaria. 
Supervisión do mantemento de instalacións e equipos. Control da calidade da produción, garantindo a calidade dos produtos. Optimización de 
custos de produción, detección de desviacións e causas das perdas de produto 
Requisitos: Estudos mínimos requiridos: Imprescindible estar en posesión do Certificado de Discapacidade igual ou superior ao 33%. Formación 
Profesional Grao Superior – Especialidade Industrial. Manexo de ferramentas informáticas a nivel usuario. Medio de transporte propio. 
Experiencia en xestión de equipos de traballo. Traballo en equipo. Habilidades para a xestión de equipos e da información.  Capacidade de 
aprendizaxe e análise. Capacidade de organización e planificación. Resolución de problemas e toma de decisións. Capacidade para asumir 
responsabilidades. Liderazgo 
Condicións: Xornada laboral: Xornada laboral completa. Dispoñibilidade horaria: Mañá / Tarde / Noite / Fin de semana 
Contacto: Enviar CV a administracionisig@galicia.com 
 

MONITOR/A PARA O SECTOR DA AUTOMOCIÓN 
Publicada: Proxecto ILES 11/11/2020 
Empresa: Do sector de servizos Industriais para centro especial de emprego a nivel nacional, que promove a integración de persoas con 
necesidades específicas no sector da automoción 
Localidade: Vigo 
Descrición: As tarefas principais: Control dos procesos de produción. Distribución e asignación de tarefas aos operarios. Control da orde e 
limpeza das áreas e postos de traballo. Apoio ás tarefas de produción. Formación do persoal nas tarefas para desempeñar. Participar nos 
sistemas de mellora. Comunicación con provedores 
Requisitos: Estudos mínimos requiridos: Educación Secundaria Obrigatoria. Manexo de ferramentas informáticas nivel usuario. Medio de 
transporte propio. Valorarase experiencia en posto similar. Carné de conducir. Carné de carretilla elevadora. Traballo en equipo. Habilidades 
xestión de equipos. Capacidade de organización. Capacidade para asumir responsabilidades. Traballo baixo presión e reactividade #ante a 
resolución de problemas 
Condicións: Xornada laboral: Xornada laboral completa. Dispoñibilidade horaria: Mañá / Tarde / Noite / Fin de semana 
Contacto: Enviar CV a administracionisig@galicia.com 

ANUNCIA AS TÚAS OFERTAS DE EMPREGO 

E FORMACIÓN NESTE BOLETÍN
Envianos un e-mail indicando o nome da empresa,
os datos de contacto e anuncio que quere poñer a 

administracion@proxectoiles.es

É un servizo

gratuíto
 

DOCUMENTALISTA CONSULTOR/ DE NEGOCIO 
Publicada: Proxecto ILES 16/12/2020 
Empresa: Unayta 
Localidade: Milladoiro 
Descrición: Areas que compoñen o posto: ÁREA TECNICA (Administración pública e industria privada). As funcións seran: Auditar un proceso 
documental, elaborando unha memoria técnica de alcance (memoria funcional, cadro explotación, métricas e folla de encarga). Propoñer 
solucións de mellora de procesos (xestión documental, firma biométrica, administración electrónica, captura de datos, dixitalización 
certificada, descrición e organización de arquivos, arquivos dixitais, etc). Concursos públicos. Contextualización e confección de memoria 
técnica, métricas e avaliación de recursos. Confección de artigos para RR SS. Uso de excell e coñecemento de BB DO. Coñecementos de 
diferentes xestores documentais. Coordinación dun proxecto. Xestión dun equipo de traballo. ÁREA XESTION- CONSULTORIA). As funcións 
seran: Creación de contas e asignación de actividades. Visitas/chamadas/contactos de promoción de servizos UNAYTA. - 
Eventos/presentacións/relatorios de servizos UNAYTA. Seguimento de publicacións (concursos, subvencións, etc). Coñecemento de Lei de 
Contratos coa Administración Pública 
Requisitos: Profesionais da transformación dixital documental con coñecementos documentais/arquivísticos capaz de entender os procesos 
dende as súas etapas mais tradicionais (arquivos físicos históricos e administrativos) ata a evolución dixital avanzada. O posto require 
capacidades  comunicativas que permitan establecer/manter relacións con contas asignadas. Mobilidade (coche e coñecemento da zona).  
Manexo Excell con fluidez. Experiencia en BB DD. Xestores documentais 
Contacto: Enviar CV a calvosuarez@unayta.es 

http://www.proxectoiles.es/
mailto:administracion@proxectoiles.es
file:///C:/Users/CRISTINA/DIX%20ESTUDIO%20GRÁFICO/Iles/WWW.PROXECTOILES.ES
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mailto:administracionisig@galicia.com
mailto:calvosuarez@unayta.es
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INICIACIÓN Á INFORMÁTICA 
Entidade: Aula Cemit de Poio 
Descrición: Gratuíto. Do luns 18 ao venres 22 de xaneiro de 16:00 a 17:30. Veranse os conceptos básicos dende cero: como acender e apagar 
correctamente o computador, o manexo do rato, familiarizarse co entorno gráfico (o escritorio e as ventás) e o uso dos arquivos e das carpetas 
(creación, eliminación, copia...). Requisitos: Non se precisan coñecementos previos de Informática e ser maior de 14 anos (autorización) 
Localidade: Poio 
Prazo: Ata o venres 15 de xaneiro 
Inscrición: A través da páxina web http://www.cemit.xunta.gal, no email cemit.poio@xunta.gal ou na aula Cemit de Poio: Carreiro do Campo, 
17. Combarro. 36993 – Poio (Pontevedra). T. 986 77 00 01 (Ext. 1321) de 16:00 a 17:00 
 

INICIACIÓN ÁS FOLLAS DE CÁLCULO CON LIBREOFFICE CALC 
Entidade: Aula Cemit de Poio 
Descrición: Gratuíto. Do luns 18 ao xoves 21 de xaneiro de 17:30 a 19:30O  usuario  coñecerá  o  funcionamento  e  os  conceptos  básicos  
dunha  folla  de cálculo, poderá aplicar sinxelas fórmulas de cálculo, modificar unha folla de cálculo e crear documentos con varias 
follas, así como gardar e imprimir os resultados. Requisitos: Coñecementos básicos de Informática e ser maior de 14 anos (autorización) 
Localidade: Poio 
Prazo: Ata o venres 15 de xaneiro 
Inscrición: A través da páxina web http://www.cemit.xunta.gal, no email cemit.poio@xunta.gal ou na aula Cemit de Poio: Carreiro do Campo, 
17. Combarro. 36993 – Poio (Pontevedra). T. 986 77 00 01 (Ext. 1321) de 16:00 a 17:00 
 

INICIACIÓN Á INTERNET 
Entidade: Aula Cemit de Poio 
Descrición: Gratuíto. Do luns 25 ao venres 29 de xaneiro de 16:00 a 17:30. Neste curso utilizarase o navegador de software libre Mozilla Firefox 
e o gratuíto Google Chrome a través dos cales os usuarios coñecerán o mundo do hipertexto das páxinas web. Requisitos: Coñecementos 
básicos de Informática e ser maior de 14 anos (autorización) 
Localidade: Poio 
Prazo: Ata o venres 22 de xaneiro 
Inscrición: A través da páxina web http://www.cemit.xunta.gal, no email cemit.poio@xunta.gal ou na aula Cemit de Poio: Carreiro do Campo, 
17. Combarro. 36993 – Poio (Pontevedra). T. 986 77 00 01 (Ext. 1321) de 16:00 a 17:00 
 

FOLLAS DE CÁLCULO CON LIBREOFFICE CALC (NIVEL MEDIO) 
Entidade: Aula Cemit de Poio 
Descrición: Gratuíto. Do luns 25 ao xoves 28 de xaneiro de 17:30 a 19:30. Mediante este curso os usuarios e usuarias coñecerán o uso das 
funcións de cálculo de LibreOffice Calc, aplicar formatos condicionados, inserir gráficas ademais doutras posibilidades que ofrece esta 
aplicación de software libre. Requisitos: Coñecementos básicos de Informática e ser maior de 14 anos (autorización) 
Localidade: Poio 
Prazo: Ata o venres 22 de xaneiro 
Inscrición: A través da páxina web http://www.cemit.xunta.gal, no email cemit.poio@xunta.gal ou na aula Cemit de Poio: Carreiro do Campo, 
17. Combarro. 36993 – Poio (Pontevedra). T. 986 77 00 01 (Ext. 1321) de 16:00 a 17:00 
 

SEGURIDADE INFORMÁTICA E FIRMA DIXITAL 
Entidade: CIP Formación 
Descrición: Gratuíto. Online. 50 horas. Dirixido a ocupados do sector administración e xestión, persoas en ERTE e autónomos de calquera 
sector. O curso de Seguridade Informática e Firma Dixital axuda aos alumnos a coñecer a diferenza entre Firma electrónica e Firma Dixital. 
Ademais, coñecerán os distintos tipos de Certificados que existen e os seus usos. Por último, analizaran os diferentes tipos de Sistemas de 
Seguridade na Empresa para poder imprementar ditos coñecementos 
Localidade: Vigo 
Prazo: Aberto ata o 31 decembro de 2020 
Inscrición: No email gestion@cip-formacion.com, T. 986 47 22 11 ou no whatsapp 695 51 55 11 

http://www.proxectoiles.es/
mailto:administracion@proxectoiles.es
file:///C:/Users/CRISTINA/DIX%20ESTUDIO%20GRÁFICO/Iles/WWW.PROXECTOILES.ES
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ESPECIALISTA DE SEGURIDADE EN INTERNET 
Entidade: CIP Formación 
Descrición: Gratuíto. Online. 30 horas. Dirixido a ocupados do sector metal, persoas en ERTE e autónomos de calquera sector e 
desempregados. O obxectivo do curso e adquirir os coñecementos para instalar e configurar servidores de internet e correo electrónico 
Localidade: Vigo 
Prazo: Aberto ata o 31 xaneiro 2021 
Inscrición: No email gestion@cip-formacion.com, T. 986 47 22 11 ou no whatsapp 695 51 55 11 
 

NOVIDADES NA SEGURIDADE DOS DATOS PERSONAIS 
Entidade: CIP Formación 
Descrición: Gratuíto. Online. 15 horas. Dirixido a ocupados do sector administración e xestión, persoas en ERTE e autónomos de calquera 
sector. O curso de Novidades na Seguridade dos Datos analizará en profundidade o Regulamento Xeral de Protección de Datos (RGPD), tendo 
en conta o seu ámbito de aplicación material e territorial, as condicións xerais de consentimento no tratamento de datos, as obrigacións do 
responsable do tratamento de datos e o procedemento para a elaboración e aprobación dun código de conducta. Ademais coñeceremos as 
autoridades de control e os mecanismos de cooperación existentes neles 
Localidade: Vigo 
Prazo: Aberto ata o 31 decembro de 2020 
Inscrición: No email gestion@cip-formacion.com, T. 986 47 22 11 ou no whatsapp 695 51 55 11 
 

DESENVOLVEMENTO DE APLICACIONS CON JAVA 
Entidade: CIP Formación 
Descrición: Gratuíto. Online. 120 horas. Dirixido a ocupados do sector metal, persoas en ERTE e autónomos de calquera sector e 
desempregados. Java é un linguaxe de programación orientado a obxectivos. As aplicacións Java están tipicamente compiladas nun bytcode, 
aida a compilación en código máquina nativo tamén é posible. Ao terminar o curso, o alumno poderá desenrolar aplicacións programadas en 
JAVA. 
Localidade: Vigo 
Prazo: Aberto ata o 31 xaneiro 2021 
Inscrición: No email gestion@cip-formacion.com, T. 986 47 22 11 ou no whatsapp 695 51 55 11 
 

DESENVOLVEMENTO DE SERVIZOS WEB 
Entidade: CIP Formación 
Descrición: Gratuíto. Online. 30 horas. Dirixido a ocupados do sector metal, persoas en ERTE e autónomos de calquera sector e 
desempregados. Cada día nacen mais empresas e proxectos que operan na web ou necesitan crear unha plataforma online para difundir 
información. E por iso que aprender a programar unha aplicación de servizo web abrete multitude de portas dentro do mundo laboral. Con 
este curso aprende a arquitectura dun servizo web, como se crea, as claves para a innovación no sector e, finalmente, emprende teu propio 
proxecto de programación dunha aplicación de servizos web 
Localidade: Vigo 
Prazo: Aberto ata o 31 xaneiro 2021 
Inscrición: No email gestion@cip-formacion.com, T. 986 47 22 11 ou no whatsapp 695 51 55 11 
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6 SIGMA: FERRAMENTAS DE SEGURIDADE, EFICIENCIA E PRODUCTIVIDADE 
Entidade: CIP Formación 
Descrición: Gratuíto. Online. 60 horas. Dirixido a ocupados do sector metal, persoas en ERTE e autónomos de calquera sector e 
desempregados. A través deste curso os alumnos adquirirán os coñecementos que lles permitan analizar os puntos crave e a metodoloxía de 
posta en marcha do método de xestión Seis  Sigma (6 S) baseado en datos, para levar a Calidade ata niveis próximos á perfección, diferente 
doutros enfoques xa que tamén corrixe os problemas antes de que se presenten, así como saber utilizar este método en procesos de 
implantación 
Localidade: Vigo 
Prazo: Aberto ata o 31 xaneiro 2021 
Inscrición: No email gestion@cip-formacion.com, T. 986 47 22 11 ou no whatsapp 695 51 55 11 
 

TESOURERÍA 
Entidade: Gabinete de Recolocación Industrial. Curso subvencionado polo Servizo Público de Emprego Estatal 
Descrición: Gratuíto. Online. 20 horas. Obxectivo: Adquirir coñecementos referentes aos estados financeiros da empresa, concepto e 
aplicacións da liquidez, así como do orzamento e control de tesourería. Público destinatario: persoas traballadoras no sector finanzas e 
seguros, autónomos/as e traballadores/as en ERTE de calquera sector. 
Localidade: Vigo 
Prazo: Aberto 
Inscrición: No email lgil.vg@e-gri.com no WhatsApp ao 610 80 21 41 ou no teléfono 986 90 06 18/610 80 21 41 
 

XESTIÓN BÁSICA DO ALMACÉN 
Entidade: Gabinete de Recolocación Industrial. Curso subvencionado polo Servizo Público de Emprego Estatal 
Descrición: Gratuíto. Online. 20 horas. Obxectivo: Identificar as actividades, funcións e áreas dun almacén para o desempeño eficaz e seguro 
das tarefas asignadas, dentro da empresa ou grupo empresarial. Público destinatario: persoas traballadoras nos sectores gran distribución, 
metal ou comercio e marketing, autónomos/as e traballadores/as en ERTE de calquera sector. 
Localidade: Vigo 
Prazo: Aberto 
Inscrición: No email lgil.vg@e-gri.com no WhatsApp ao 610 80 21 41 ou no teléfono 986 90 06 18/610 80 21 41 
 

CODIFICACIÓN CLÍNICA CON CIE-10 
Entidade: Gabinete de Recolocación Industrial. Curso subvencionado polo Servizo Público de Emprego Estatal 
Descrición: Gratuíto. Online. 16 horas. Obxectivo: Conseguir un coñecemento da parte  diagnóstica e de procedementos da nova Clasificación 
Internacional de Enfermidades - 10. Público destinatario: persoas traballadoras no sector sanidade, autónomos/as e traballadores/as en ERTE 
de calquera sector. 
Localidade: Vigo 
Prazo: Aberto 
Inscrición: No email lgil.vg@e-gri.com no WhatsApp ao 610 80 21 41 ou no teléfono 986 90 06 18/610 80 21 41 
 

CÓDIGOS DA LISTA EUROPEA DE RESIDUOS. CÓDIGOS LER 
Entidade: Gabinete de Recolocación Industrial. Curso subvencionado polo Servizo Público de Emprego Estatal 
Descrición: Gratuíto. Online. 30 horas. Obxectivo: Identificar e asignar correctamente os códigos  LER aos diferentes residuos que se poden 
tratar nunha planta de reciclaxe, tendo en conta os últimos cambios normativos que se produciron. Público destinatario: persoas traballadoras 
no sector servizos medioambientais, autónomos/as e traballadores/as en ERTE de calquera sector. 
Localidade: Vigo 
Prazo: Aberto 
Inscrición: No email lgil.vg@e-gri.com no WhatsApp ao 610 80 21 41 ou no teléfono 986 90 06 18/610 80 21 41 
 

TRATAMENTO E XESTIÓN DE QUEIXAS E RECLAMACIÓNS 
Entidade: Gabinete de Recolocación Industrial. Curso subvencionado polo Servizo Público de Emprego Estatal 
Descrición: Gratuíto. Online. 20 horas. Obxectivo: Adquirir os coñecementos que permitan ao participante realizar correctamente o labor de 
tramitación das reclamacións e as queixas nas empresas, folla de reclamacións, arbitraxe e vía xudicial. Público destinatario: persoas 
traballadoras nos sectores servizos ás empresas ou hostalería e turismo, autónomos/as e traballadores/as en ERTE de calquera sector. 
Localidade: Vigo 
Prazo: Aberto 
Inscrición: No email lgil.vg@e-gri.com no WhatsApp ao 610 80 21 41 ou no teléfono 986 90 06 18/610 80 21 41 
 

TECNOLOXÍAS APLICADAS Á VENTA E ATENCIÓN AO CLIENTE 
Entidade: Gabinete de Recolocación Industrial. Curso subvencionado polo Servizo Público de Emprego Estatal 
Descrición: Gratuíto. Online. 20 horas. Obxectivo: Empregar as ferramentas telemáticas dispoñibles para conseguir unha atención integral ao 
cliente. Público destinatario: persoas traballadoras no sector gran distribución, autónomos/as e traballadores/as en ERTE de calquera sector. 
Localidade: Vigo 
Inscrición: No email lgil.vg@e-gri.com no WhatsApp ao 610 80 21 41 ou no teléfono 986 90 06 18/610 80 21 41 
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ORGANIZACIÓN DO ALMACÉN 
Entidade: Gabinete de Recolocación Industrial. Curso subvencionado polo Servizo Público de Emprego Estatal 
Descrición: Gratuíto. Online. 30 horas. Obxectivo:  Identificar as mercadorías para almacenar, así como a aplicación das distintas técnicas de 
distribución e organización de espazos para xestionar os recursos humanos e materiais dun almacén. Público destinatario: persoas 
traballadoras no sector metal, autónomos/as e traballadores/as en ERTE de calquera sector. 
Localidade: Vigo 
Prazo: Aberto 
Inscrición: No email lgil.vg@e-gri.com no WhatsApp ao 610 80 21 41 ou no teléfono 986 90 06 18/610 80 21 41 
 

POSICIONAMENTO EN BUSCADORES 
Entidade: Gabinete de Recolocación Industrial. Curso subvencionado polo Servizo Público de Emprego Estatal 
Descrición: Gratuíto. Online. 50 horas. Obxectivo: Adquirir os coñecementos, habilidades e estratexias necesarias para lograr posicionar a súa 
páxina Web nas primeiras posicións. Público destinatario: persoas traballadoras no sector comercio e marketing, autónomos/as e 
traballadores/as en ERTE de calquera sector. 
Localidade: Vigo 
Prazo: Aberto 
Inscrición: No email lgil.vg@e-gri.com no WhatsApp ao 610 80 21 41 ou no teléfono 986 90 06 18/610 80 21 41 
 

XESTIÓN DE COBROS E RECLAMACIÓNS 
Entidade: Gabinete de Recolocación Industrial. Curso subvencionado polo Servizo Público de Emprego Estatal 
Descrición: Gratuíto. Online. 16 horas. Obxectivo: Aplicar os preámbulos técnicos e psicolóxicos intervenientes na xestión de cobranzas, 
dominar os aspectos legais dos documentos de cobranza e pago, e utilizar o teléfono como estratexia de negociación. Público destinatario: 
persoas traballadoras no sector servizos ás empresas ou finanzas e seguros, autónomos/as e traballadores/as en ERTE de calquera sector.  
Localidade: Vigo 
Prazo: Aberto 
Inscrición: No email lgil.vg@e-gri.com no WhatsApp ao 610 80 21 41 ou no teléfono 986 90 06 18/610 80 21 41 
 

FUNDAMENTOS DE NEGOCIACIÓN COMERCIAL 
Entidade: Gabinete de Recolocación Industrial. Curso subvencionado polo Servizo Público de Emprego Estatal 
Descrición: Gratuíto. Online. 14 horas. Obxectivo: Definir os principios de comunicación e negociación en procesos de negociación comercial, 
as súas fases e peche. Público destinatario: persoas traballadoras no sector gran distribución ou finanzas e seguros, autónomos/as e 
traballadores/as en ERTE de calquera sector. 
Localidade: Vigo 
Prazo: Aberto 
Inscrición: No email lgil.vg@e-gri.com no WhatsApp ao 610 80 21 41 ou no teléfono 986 90 06 18/610 80 21 41 
 

MELLORA DE PROCESOS: LEAN E VSM 
Entidade: Gabinete de Recolocación Industrial. Curso subvencionado polo Servizo Público de Emprego Estatal 
Descrición: Gratuíto. Online. 12 horas. Obxectivo: Adquirir habilidades para avaliar o potencial de mellora dos procesos e definir escenarios 
futuros desexados. Público destinatario: persoas traballadoras no sector metal, autónomos/as e traballadores/as en ERTE de calquera sector.. 
Localidade: Vigo 
Prazo: Aberto 
Inscrición: No email lgil.vg@e-gri.com no WhatsApp ao 610 80 21 41 ou no teléfono 986 90 06 18/610 80 21 41 
 

XESTIÓN DE RESIDUOS 
Entidade: Gabinete de Recolocación Industrial. Curso subvencionado polo Servizo Público de Emprego Estatal 
Descrición: Gratuíto. Online. 75 horas. Obxectivo: Adquirir os coñecementos e destrezas necesarias para xestionar adecuadamente os residuos 
urbanos, industriais, rurais e sanitarios, así como o marco legal e educación ambiental. Público destinatario: persoas traballadoras no sector 
servicios medioambientais, autónomos/as e traballadores/as en ERTE de calquera sector. 
Localidade: Vigo 
Prazo: Aberto 
Inscrición: No email lgil.vg@e-gri.com no WhatsApp ao 610 80 21 41 ou no teléfono 986 90 06 18/610 80 21 41 
 

XESTIÓN LOXÍSTICA 
Entidade: Acción Laboral. Curso subvencionado polo Servizo Público de Emprego Estatal 
Descrición: Gratuíto. Online. 150 horas. Obxectivo: Adquirir os coñecementos relativos ao concepto, obxectivos e funcións da loxística e ser 
capaz de desempeñar as funcións de técnico en loxística coa eficacia requirida, así como manexar os sistemas de información e distribución 
conforme á necesidade da empresa. Controlar as canles de distribución español e europeos e poder planificar a estratexia loxística e xestionala 
adecuadamente. Público destinatario: persoas traballadoras ou autónomas no sector metal (tamén en ERTE) e persoas desempregadas. 
Localidade: Vigo 
Prazo: Aberto 
Inscrición: No email formacion.vg@accionlaboral.com ou no teléfono 986 09 01 46 
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CONTROL ESTATÍSTICO DE PROCESOS (SPC) 
Entidade: Acción Laboral. Curso subvencionado polo Servizo Público de Emprego Estatal 
Descrición: Gratuíto. Online. 16 horas. Obxectivo: Adquirir os coñecementos en relación aos fundamentos teóricos e utilizar a metodoloxía do 
control estatístico de procesos (SPC). Público destinatario: persoas traballadoras ou autónomas nos sectores servizos ás empresas ou metal 
(tamén en ERTE) e persoas desempregadas. 
Localidade: Vigo 
Prazo: Aberto 
Inscrición: No email formacion.vg@accionlaboral.com ou no teléfono 986 09 01 46 
 

LEI DE SEGURIDADE ALIMENTARIA E NUTRICIÓN 
Entidade: Acción Laboral. Curso subvencionado polo Servizo Público de Emprego Estatal 
Descrición: Gratuíto. Online. 25 horas. Obxectivo: Adquirir coñecementos sobre a nova Lei 17/2011, do 5 de xullo, de seguridade alimentaria e 
nutrición, así como os instrumentos lexislativos e os organismos oficiais relacionados coa seguridade alimentaria e a nutrición. Público 
destinatario: persoas traballadoras ou autónomas no sector industrias alimentarias (tamén en ERTE). 
Localidade: Vigo 
Prazo: Aberto 
Inscrición: No email formacion.vg@accionlaboral.com ou no teléfono 986 09 01 46 
 

EXCEL AVANZADO 
Entidade: Acción Laboral. Curso subvencionado polo Servizo Público de Emprego Estatal 
Descrición: Gratuíto. Online. 20 horas. Obxectivo: Aplicación e deseño de funcións avanzadas de Excel, traballo con datos externos e 
interconexión de Excel e Access. Público destinatario: persoas traballadoras ou autónomas no sector servizos ás empresas (tamén en ERTE). 
Localidade: Vigo 
Prazo: Aberto 
Inscrición: No email formacion.vg@accionlaboral.com ou no teléfono 986 09 01 46 
 

FUNDAMENTOS EXCEL 
Entidade: Acción Laboral. Curso subvencionado polo Servizo Público de Emprego Estatal 
Descrición: Gratuíto. Online. 20 horas. Obxectivo: Adquirir os coñecementos necesarios para traballar coas operacións básicas e funcións 
habituais das follas de cálculo Excel contidas na aplicación Microsoft  office. Público destinatario: persoas traballadoras ou autónomas no 
sector administración e xestión (tamén en ERTE). 
Localidade: Vigo 
Prazo: Aberto 
Inscrición: No email formacion.vg@accionlaboral.com ou no teléfono 986 09 01 46 
 

SEGURIDADE DA INFORMACIÓN 
Entidade: Acción Laboral. Curso subvencionado polo Servizo Público de Emprego Estatal 
Descrición: Gratuíto. Online. 20 horas. Obxectivo: Identificar e analizar os riscos existentes en materia de seguridade da información en 
empresas de seguridade, e poñer en marcha aquelas medidas preventivas que garantan a privacidade dos datos. Público destinatario: persoas 
traballadoras ou autónomas no sector servizos outros (tamén en ERTE) e persoas desempregadas. 
Localidade: Vigo 
Prazo: Aberto 
Inscrición: No email formacion.vg@accionlaboral.com ou no teléfono 986 09 01 46 
 

ELABORACIÓN DE CONTIDOS MULTIMEDIA SCORM PARA E-LEARNING 
Entidade: Acción Laboral. Curso subvencionado polo Servizo Público de Emprego Estatal 
Descrición: Gratuíto. Online. 60 horas. Obxectivo: Elaborar contidos e- learning multimedia  SCORM. Público destinatario: persoas 
traballadoras ou autónomas no sector servizos ás empresas (tamén en ERTE). 
Localidade: Vigo 
Prazo: Aberto 
Inscrición: No email formacion.vg@accionlaboral.com ou no teléfono 986 09 01 46 
 

MERCHANDISING E VENDA NAS SECCIÓNS DE PRODUTOS FRESCOS EN SUPERMERCADOS 
Entidade: Acción Laboral. Curso subvencionado polo Servizo Público de Emprego Estatal 
Descrición: Gratuíto. Online. 16 horas. Obxectivo: Identificar os produtos, ferramentas e principais características das diferentes seccións dos 
supermercados, así como o tratamento e a conservación adecuada da mercadoría. Tamén aplicar as técnicas de  merchandising na exposición 
dos produtos no lugar de venda, e promover e motivar no adecuado tratamento dos produtos e na atención ao cliente. Público destinatario: 
persoas traballadoras ou autónomas no sector comercio e marketing (tamén en ERTE). 
Localidade: Vigo 
Prazo: Aberto 
Inscrición: No email formacion.vg@accionlaboral.com ou no teléfono 986 09 01 46 
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XESTIÓN E ATENCIÓN DO SERVIZO  POSTVENDA 
Entidade: Acción Laboral. Curso subvencionado polo Servizo Público de Emprego Estatal 
Descrición: Gratuíto. Online. 16 horas. Obxectivo: Desenvolver e fortalecer as habilidades de comunicación que melloran a atención ao cliente 
nun servizo  postventa , así como ser capaz de realizar a xestión do mesmo. Público destinatario: persoas traballadoras ou autónomas no 
sector comercio e marketing (tamén en ERTE). 
Localidade: Vigo 
Prazo: Aberto 
Inscrición: No email formacion.vg@accionlaboral.com ou no teléfono 986 09 01 46 
 

CERTIFICACIÓN DE CALIDADE EN ALIMENTACIÓN 
Entidade: Acción Laboral. Curso subvencionado polo Servizo Público de Emprego Estatal 
Descrición: Gratuíto. Online. 50 horas. Obxectivo Identificar e aplicar a normativa vixente aos programas de calidade e de certificación no 
ámbito da alimentación. Público destinatario: persoas traballadoras ou autónomas no sector comercio e marketing (tamén en ERTE). 
Localidade: Vigo 
Prazo: Aberto 
Inscrición: No email formacion.vg@accionlaboral.com ou no teléfono 986 09 01 46 
 

CONCEPTOS BÁSICOS DE COMERCIO ELECTRÓNICO 
Entidade: Acción Laboral. Curso subvencionado polo Servizo Público de Emprego Estatal 
Descrición: Gratuíto. Online. 20 horas. Obxectivo: Adquirir os conceptos básicos do comercio electrónico. Público destinatario: persoas 
traballadoras ou autónomas no sector gran distribución (tamén en ERTE) que sexan mulleres, persoas con discapacidade, maiores de 45 anos 
ou persoas traballadoras de baixa cualificación (grupos de cotización 6, 7, 9 e 10). 
Localidade: Vigo 
Prazo: Aberto 
Inscrición: No email formacion.vg@accionlaboral.com ou no teléfono 986 09 01 46 
 

INTERNET SEGURO 
Entidade: Acción Laboral. Curso subvencionado polo Servizo Público de Emprego Estatal 
Descrición: Gratuíto. Online. 50 horas. Obxectivo: Manexar servizos e programas para traballar de forma segura na rede. Público destinatario: 
persoas traballadoras ou autónomas no sector educación (tamén en ERTE) que sexan mulleres, persoas con discapacidade, maiores de 45 anos 
ou persoas traballadoras de baixa cualificación (grupos de cotización 6, 7, 9 e 10). 
Localidade: Vigo 
Prazo: Aberto 
Inscrición: No email formacion.vg@accionlaboral.com ou no teléfono 986 09 01 46 
 

XESTIÓN DA SEGURIDADE INFORMÁTICA NA EMPRESA 
Entidade: Acción Laboral. Curso subvencionado polo Servizo Público de Emprego Estatal 
Descrición: Gratuíto. Online. 100 horas. Obxectivo: Xestionar a seguridade informática na empresa. Público destinatario: persoas traballadoras 
ou autónomas nos sectores comercio e marketing ou servizos ás empresas (tamén en ERTE) e persoas desempregadas, que sexan mulleres, 
persoas con discapacidade, maiores de 45 anos ou persoas traballadoras de baixa cualificación (grupos de cotización 6, 7, 9 e 10). 
Localidade: Vigo 
Prazo: Aberto 
Inscrición: No email formacion.vg@accionlaboral.com ou no teléfono 986 09 01 46 
 

REGULAMENTO EUROPEO DE PROTECCIÓN DE DATOS 
Entidade: Acción Laboral. Curso subvencionado polo Servizo Público de Emprego Estatal 
Descrición: Gratuíto. Online. 10 horas. Obxectivo: Coñecer o Regulamento Europeo, situándoo na xerarquía normativa, destacando todos 
aqueles aspectos que poden xerar algún tipo de incidencia na utilización dos datos. Público destinatario: persoas traballadoras ou autónomas 
nos sectores finanzas e seguros ou hostalaría e turismo (tamén en ERTE) que sexan mulleres, persoas con discapacidade, maiores de 45 anos 
ou persoas traballadoras de baixa cualificación (grupos de cotización 6, 7, 9 e 10). 
Localidade: Vigo 
Prazo: Aberto 
Inscrición: No email formacion.vg@accionlaboral.com ou no teléfono 986 09 01 46 
 

VENDA A TRAVÉS DE MEDIOS INTERACTIVOS OU DIXITAIS: PROCESOS 
Entidade: Acción Laboral. Curso subvencionado polo Servizo Público de Emprego Estatal 
Descrición: Gratuíto. Online. 50 horas. Obxectivo: Aplicar técnicas de vendas a través de medios interactivos e dixitais. Público destinatario: 
persoas traballadoras ou autónomas no sector gran distribución (tamén en ERTE) que sexan mulleres, persoas con discapacidade, maiores de 
45 anos ou persoas traballadoras de baixa cualificación (grupos de cotización 6, 7, 9 e 10). 
Localidade: Vigo 
Prazo: Aberto 
Inscrición: No email formacion.vg@accionlaboral.com ou no teléfono 986 09 01 46 
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DESENVOLVEMENTO DE APLICACIÓNS MÓBILES CON ANDROID 
Entidade: Acción Laboral. Curso subvencionado polo Servizo Público de Emprego Estatal 
Descrición: Gratuíto. Online. 150 horas. Obxectivo: Adquirir os coñecementos fundamentais para o desenvolvemento de aplicacións móbiles 
mediante Android Studio. Público destinatario: persoas traballadoras ou autónomas no sector finanzas e seguros (tamén en ERTE) que sexan 
mulleres, persoas con discapacidade, maiores de 45 anos ou persoas traballadoras de baixa cualificación (grupos de cotización 6, 7, 9 e 10). 
Localidade: Vigo 
Prazo: Aberto 
Inscrición: No email formacion.vg@accionlaboral.com ou no teléfono 986 09 01 46 
 

DESENVOLVEMENTO DE COMPOÑENTES WEB JAVA EE 5 
Entidade: Acción Laboral. Curso subvencionado polo Servizo Público de Emprego Estatal 
Descrición: Gratuíto. Online. 40 horas. Obxectivo: Desenvolver aplicacións Web partindo da especificación Java EE 5. Público destinatario: 
persoas traballadoras ou autónomas no sector metal (tamén en ERTE) e persoas desempregadas, que sexan mulleres, persoas con 
discapacidade, maiores de 45 anos ou persoas traballadoras de baixa cualificación (grupos de cotización 6, 7, 9 e 10). 
Localidade: Vigo 
Prazo: Aberto 
Inscrición: No email formacion.vg@accionlaboral.com ou no teléfono 986 09 01 46 
 

JAVA 
Entidade: Acción Laboral. Curso subvencionado polo Servizo Público de Emprego Estatal 
Descrición: Gratuíto. Online. 60 horas. Obxectivo: Introducir a programación básica da linguaxe Java como ferramenta de xeración de 
aplicacións de comunicacións, coñecer e utilizar a programación con  sockets Java como interface de comunicacións e aprender a programar en 
Xava aplicacións completas de comunicacións TCP/IP segundo o modelo cliente/servidor. Público destinatario: persoas traballadoras ou 
autónomas no sector metal (tamén en ERTE) que sexan mulleres, persoas con discapacidade, maiores de 45 anos ou persoas traballadoras de 
baixa cualificación (grupos de cotización 6, 7, 9 e 10). 
Localidade: Vigo 
Prazo: Aberto 
Inscrición: No email formacion.vg@accionlaboral.com ou no teléfono 986 09 01 46 
 

DESENVOLVEMENTO DE APLICACIÓNS CON JAVA 
Entidade: Acción Laboral. Curso subvencionado polo Servizo Público de Emprego Estatal 
Descrición: Gratuíto. Online. 120 horas. Obxectivo: Deseñar e imprementar arquitecturas JAVA. Público destinatario: persoas traballadoras ou 
autónomas no sector servizos ás empresas (tamén en ERTE) que sexan mulleres, persoas con discapacidade, maiores de 45 anos ou persoas 
traballadoras de baixa cualificación (grupos de cotización 6, 7, 9 e 10). 
Localidade: Vigo 
Prazo: Aberto 
Inscrición: No email formacion.vg@accionlaboral.com ou no teléfono 986 09 01 46 
 

POSICIONAMENTO NA WEB PARA O EMPRENDEMENTO 
Entidade: Acción Laboral. Curso subvencionado polo Servizo Público de Emprego Estatal 
Descrición: Gratuíto. Online. 90 horas. Obxectivo: Aplicar técnicas de posicionamento de páxinas web á hora de emprender un negocio, tanto 
as correspondentes ao posicionamento natural ou SEO, como a creación de campañas de publicidade en liña ( SEM), á vez que aprender a 
executar accións que fagan que un novo negocio sitúese entre os primeiros postos nos resultados das procuras que realizan os usuarios en 
Google, Yahoo, MSN e outros buscadores, e obter os coñecementos básicos para deseñar unha web 3.0 como estratexia para dar maior 
presenza a un negocio. Público destinatario: persoas traballadoras ou autónomas no sector finanzas e seguros (tamén en ERTE) que sexan 
mulleres, persoas con discapacidade, maiores de 45 anos ou persoas traballadoras de baixa cualificación (grupos de cotización 6, 7, 9 e 10). 
Localidade: Vigo 
Prazo: Aberto 
Inscrición: No email formacion.vg@accionlaboral.com ou no teléfono 986 09 01 46 
 

PROSPECCIÓN COMERCIAL E PLANIFICACIÓN DE VENDAS A TRAVÉS DE MEDIOS INTERACTIVOS OU DIXITAIS 
Entidade: Acción Laboral. Curso subvencionado polo Servizo Público de Emprego Estatal 
Descrición: Gratuíto. Online. 50 horas. Obxectivo: Aplicar as principais técnicas de prospección de vendas a través de medios interactivos ou 
dixitais. Público destinatario: persoas traballadoras ou autónomas no sector gran distribución (tamén en ERTE) que sexan mulleres, persoas con 
discapacidade, maiores de 45 anos ou persoas traballadoras de baixa cualificación (grupos de cotización 6, 7, 9 e 10). 
Localidade: Vigo 
Prazo: Aberto 
Inscrición: No email formacion.vg@accionlaboral.com ou no teléfono 986 09 01 46 
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ALBAÑILERÍA 

Entidade: Sistemas de Xestión Da Prevención, S.L. (PREVENSYSTEM) 
Descrición: 6 horas. 29 de decembro de 2020. Destinado a traballadores da construción. Formación homologada pola fundación da 
construción. Formación bonificada para traballadores en activo 
Localidade: Porriño 
Prazo: Ata o 22 de decembro 
Inscrición: No email mcarca@prevensystem.com ou no T. 637 87 52 82 
 

PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS. NIVEL BÁSICO 
Entidade: Kaeme Consultoría y Prevención, S.L.  
Descrición: 60 horas (20 horas presenciais e 40 horas teleformación). Xornadas presenciais: Sábados 9, 23 e 30 de Xaneiro de 08:15 a 14:55. 
Formación Homologada por Fundación Laboral da Construción e do Metal 
Localidade: Vilagarcía de Arousa 
Prazo: Ata Venres 8 de Xaneiro ás 13:00 
Inscrición: No email: info@kaemeconsultoria.es, whatsapp 672 40 20 42 ou no T. 986 50 74 17 
 
 

     
 

 

 
Pódesnos atopar nos enlaces das seguintes redes sociais 

Iles Concello de Pontevedra @Proxectoiles 
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