REQUISITOS FORMATIVOS
PARA ACCEDER AO OBRADOIRO DE
EMPREGO LABORA XOVE 2019 DO CONCELLO DE VILAGARCÍA

•

SOCORRISMO EN ESPAZOS ACUÁTICOS NIVEL 2 DE CERTIFICADO DE
PROFESIONALIDADE ( 8 alumnos)

Para acceder á formación dos módulos formativos do certificado de profesionalidade
do nivel de cualificación profesional 2, os alumnos deberán cumprir algún dos
seguintes requisitos:
a) Estar en posesión del Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria
b) Estar en posesión dun certificado de profesionalidade do mesmo nivel do módulo o
módulos formativos e/o do certificado de profesionalidade al que desexa acceder.
c) Estar en posesión dun certificado de profesionalidade de nivel 1 da mesma familia
e área
d) Cumprir o requisito académico de acceso aos ciclos formativos de grado medio
para el nivel 2 , ou ter superadas as correspondentes probas de acceso reguladas
polas administracions educativas.

•

PROMOCIÓN TURÍSTICA LOCAL E INFORMACIÓN AO VISITANTE NIVEL
3 DE CERTIFICADO DE PROFESIONALIDADE ( 8 alumnos)

Para acceder á formación dos módulos formativos do certificado de profesionalidade
do nivel de cualificación profesional de nivel 3, os alumnos deberán cumprir algún
dos seguintes requisitos:
a) Estar en posesión do Título de Bachiller
b) Estar en posesión dun certificado de profesionalidade do mesmo nivel do módulo o
módulos formativos e/o do certificado de profesionalidade ao que desexa acceder.
c) Estar en posesión dun certificado de profesionalidade de nivel 2 da mesma familia
e área profesional
d) Cumprir o requisito académico de acceso os ciclos formativos de grado superior,
,o ter superadas as correspondentes probas de acceso reguladas polas
administracions educativas.

Os mozos/as interesados en participar neste proxecto e que cumpran os requisitos
que se establecen na Orde de 4 de abril de 2019 (DOG Nº 79 do 25 de abril de 2019)
pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións para os Obradoiros de
Emprego dirixidos as persoas mozas incluidas no ficheiro do Sistema nacional de
Garantía Xuvenil, e os requisitos formativos específicos para as especialidades que
vanse impartir neste obradoiro, deberán dirixirse á OFICINA DE EMPREGO DO
SERVIZO PUBLICO DE EMPREGO E MANIFESTAR O SEU INTERESE EN
PARTICIPAR EN DITO OBRADOIRO.
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BASES DO PROCESO SELECCIÓN DOS ALUMNOS-TRABALLADORES PARTICIPANTES NO
OBRADOIRO DE EMPREGO “ OE LABORA XOVE 19 ” VILAGARCIA DE AROUSA. .
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Primeira.- OBXECTO.
Estas bases t eñen como finalidade, de confor mi dade co previ sto nos artigos 2º e 10º da
orde do 4 de abril de 2019 da Cons ellería de Economí a, Emprego e Industria pola que se
establecen as bases reguladoras das axudas e subvenci óns para os obradoi ros de
emprego dirixi dos a persoas mozas incl uídas no f icheiro do Sistema nacional de
garantí a xuvenil, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galici a, e s e procede á
súa convocatoria para o ano 2019 (DOG 25-04-2019), a deter mi nación do sistema,
procedemento, requi si tos e baremos das probas que se aplicarán no proces o de
selección dos alumnos -traballadores participantes no citado proxecto, promovido
polo concello de. VI LA GA RC I A DE AR O U SA e subvencionado pola antedi ta
consellería.
As prazas de alumnos-traballadores que se convocan son:
8-prazas para a especialidades de PROMOC IÓN
INFORM ACIÓN AO V ISITANTE -Ni vel 3

TURÍST ICA

LOCAL

E

8-prazas para a especialidades de SOCORRI SMO EN ESPAZOS ACUATICOS/
SOCORRISMO EN INSTALACIÓNS ACUÁTICAS.Nivel 2
Segunda.- OBRIGAS DOS SELECCIO NADO S.
Asistir e seguir con aproveitamento as ensinanzas t eórico-prácticas.
Asistir e seguir con aprovei tament o as ens inanzas básicas e complementarias no
caso de que non posuír a ti tulación do Graduado Escolar ou Graduado en ESO.
Respectar as nor mas de réxi me interior establecidas pol os órganos colexiados ou
unipersoais do obradoiro de empr ego legal mente constituídos.
Aceptar o posto de traballo que a través do obradoiro de empr ego se lle poida
xestionar.
Terceira.-RELACIÓ N
XURÍ DICA
PARTI CIPANTES CO A ENTIDADE
EMPREGO.

DOS
ALUMNO S- TRAB ALLADORES
PROMOTORA DO OBRADOIRO DE

1. Desde o inicio da s úa par ticipación no obradoiro de emprego, os alumnos traballadores seleccionados polo grupo de traballo mi xto serán contrat ados pol a
entidade promotora na modalidade de contrato para a for mación e aprendizaxe.
2. Os contratos de traballo serán a xornada compl eta e non poderá exceder a data
de remate do obradoiro de emprego ( O proxecto terá unha duración de seis
meses).
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Cuarta.-REQUISITOS DOS ASPIRANTES.
a) REQ UISI TOS XERAI S:
1. Posuír a capacidade funcional así como a capacidade física para o nor mal
aprendi zaxe das ensinanzas a impartir con ocasión do desenvol vement o do proxecto
formati vo.
2. Adaptabilidade á oferta dos postos que se van desempeñar.
b) REQ UI SITO S MÍNIMOS:
1. Persoas mozas de dezaoito ou máis anos que non superen a idade máxima que estableza a
normativa vixente no momento da selección do alumnado, inscritas e en situación de
beneficiarias no ficheiro do Sistema nacional de garantía xuvenil no ámbito da Comunidade
Autónoma de Galicia.
Ademais deberán manter o cumprimento dos requisitos exixidos na Lei 18/2014 modificada polo
Real Decreto-lei 6/2016 do 23 de decembro, con carácter previo a participar nos obradoiros de
emprego.
2.Cumprir os requis it os establecidos na normativa reguladora do contrato para
a formación e aprendi zaxe , co obxecto de ter vinculación mediante un cont rato
de tales características ao obradoiro de em prego, des de a súa incorporación ao
proxect o, en aplicación do previsto no artigo 11.2 e na disposi ción adici onal
segunda do Real decreto lexislativo 2/2015, do 23 de outubro, polo que se
aproba o texto ref undi do da Lei do Es tat ut o dos traballadores.
3. Cando a formación a impartir no proxecto vaia dirixida á obtención de certificados de
profesionalidade de nivel de cualificación 2 ou 3, as persoas candidatas deberán cumprir os
requisitos de acceso sinalados nos reais decretos que regulan os ditos certificados.
NOTA: Terán prioridade absoluta as mull eres víti mas de vi olencia doméstica,
incorporadas e beneficiarias do programa de fomento de inserción laboral de 2
mulleres vítimas de violencia, debidamente xustificada ( Orde do 2 de maio de
2006-DOG do 10 de maio de 2006).
d) CAUSAS DE EXCLUSIÓN:
1.
2.
3.
4.
5.

Incumpr ir os requisitos mí nimos
Falta de docu ment ación acreditativa.
Falsear os datos da s olicitude (cuestionario) .
A expulsión doutro progr ama de for mación en alternancia co emprego.
A participación nout ro programa mi xto de emprego e f ormación.
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Quinta.- SISTEMA DE ADM ISIÓN: OFERTA DE EMPREGO TRAMI TADA Á
OFICI NA DE EMP REGO .
1. A OFERTA DE EMPREGO, que será elaborada pol o grupo de t raballo mixto e
asinada polo seu president e ou en quen delegue, tramitarase a parti r do vindeir o
20/08/19
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a) ÁMB ITO XEOGRÁFICO: Concello/os da entidade promot or a do proxecto. De
non atopar se candidatos suficientes (tres por posto), ampli arase a sondaxe, cos
mes mos requisitos, aos concellos li mítrofes , dando priori dade a aqueles concell os
que non teñan pr oxectos de obradoiros de emprego.
b) REQUI SITOS ALUMNOS: os requisitos establ eci dos na base cuarta.
c) Númer o de candidatos a remitir : 3 por posto , cun ni vel profesional de PEÓN,
AXUDANTE OU OFICIAL DE 3ª.
2. Reali zada a sondaxe, a oficina de emprego comuni cará ós candidatos a data e
lugar
no que deberán comparecer para realizar a SOLICITUDE, e a achega
imprescindibl e dos seguintes documentos :
-Fotocopia do DNI actuali zado.
-Vi da Laboral actuali zada ( aínda que non teña experiencia laboral).
-Acreditación da maior Titulación académica adquirida.
-Se é o cas o, acreditación das Competencias Clave adqui ridas .
-Se é o cas o, acreditación do seu grao e tipo de discapacidade.
Con carácter xeral, delegarase a realizaci ón das solicitudes na Entidade Promotora.
Os representant es de di ta entidade, no gr upo mi xto de traballo, estarán presentes o
día da realización das solicitudes e a recollida de document aci ón, e atenderán
calquera dúbi da.
As SOLICITUDES realizaranse o día 09/09/ 2019 , tendo que presentar nese
momento imprescindiblemente a documentación necesaria para acredi tar os
requisitos, s endo moti vo de exclusión a falta de dita documentación.
A entidade promotora presentar á tódalas solicitudes e document ación pertinente
para a s úa valoración conxunta polo gr upo de traballo mixto.
A li st a de candidatos que pasan a f as e de entr evi sta, exporase na oficina de
emprego e na entidade promotora.
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Sexta.- SISTEMA DE SELECCI ÓN.
1. O sistema de selección constará dunha pri meir a fase que consistirá na
celebración dunha entrevista persoal, co obxecto de avaliar o interese dos
desempregados en participar no pr oxecto e as súas aptitudes e capacidades, tanto as
de carácter xeral como as relativas á súa adecuación ás singul ari dades do proxecto
formati vo e a adaptabilidade á oferta dos postos que se van des empeñar. Terá un
val or máximo de 10 puntos .
Pasarán á fase de entrevista os candidatos, enviados pola oficina de emprego, que
realicen a solicitude e cumpran cos requisi tos estableci dos nestas bases reguladoras
do proceso de selecci ón.
Se, unha vez avaliadas as solicit udes, quedan menos de dúas persoas por praza,
o grupo de traballo mixt o poderá citar a mais candidatos para contar con dúas
persoas por praza nesta f ase de entrevista, co fin de garantir a correcta
selección dos partici pantes.
As punt uacións da fase de entrevist a publicarase nos taboleiros da entidade
promotora e nos da oficina de emprego.
2. Complementarase cunha segunda fase de avaliación das circunstancias persoais e
profesionais dos candidat os, presentados a entrevista e que per manezan no proceso
de selección, por medi o dun baremo. ANEX O I. A punt uación máxi ma
correspondente ao baremo será de 10 puntos.
A declaración provisional das puntuacións desta s egunda fase faras e nunha sesión
do grupo de traballo. Da sesión realizada estenderase a correspondente acta na que
figur arán as puntuacións provisi onais outorgadas segundo o baremo.
Exporas e a relación provisional des tas puntacións nos taboleir os da entidade
promotora e nos da oficina de empr ego. Nesta relación figurará o día que se
concede para for mul ar alegacións á valoración segundo o baremo e data de
exposición da relación definitiva do proceso de selección.
Sétima.- VALO RACIÓN FINAL.
1. Finalizadas as referidas activi dades selecti vas , o grupo de traballo na
correspondente sesión, proceder á á súa calificación f inal (titular da especialidade /
suplente / non sel eccionado/ non presentado) . Da sesi ón estenderas e a
correspondente acta de selección.
2. A rel ación dos admitidos e excluídos para participar no obradoiro de emprego
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como traballadores benef iciarios do proxecto, coa i ndicación das especialidades
formati vas ás que son adscritos será exposta nos taboleiros da entidade pr omotora e
no da oficina de emprego na que foi realizada a sondaxe.
Oitava.- CRITERIOS PARA DIRIMIR EMPATES.
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Os criterios para diri mir os empates, en cada unha das fases do proceso de selección
dos participantes no proxect o formati vo como alumnos -traballadores , serán:
1. Teñan a mai or idade.
2. Teñan o menor ni vel académico.
3. Teñan menor experiencia laboral.
Novena.- LISTA DE RESERVA.
1. Est a lis ta empregaras e par a cubrir as vacantes que se produzan unha vez iniciada
a prestación da activi dade pol os inicial mente seleccionados.
2. No suposto de que a lista de reser va esgotáras e ou que ni ngún dos s eus
integrantes esti ver a dispoñible par a a súa incorporación ao proxecto for mativo,
procederase a iniciar un novo procedemento select ivo.
Décima.- INCIDENCIAS E RECLAM ACI ÓNS.
1. De conf or mi dade co previst o polo artigo 13º da orde do 4 de abril de 2019 (DOG 25-042019) da Consellería de Economía, Emprego e Industria, non é apl icable a este proceso
selecti vo a nor mativa establecida para os procedementos de selección de pers oal das
distintas Admini stracións Públi cas , aínda que a entidade promot ora sexa un
organis mo público.
2. O grupo de traballo mixto resolverá as incidencias e reclamacións que puideren
derivars e do proces o de selección, sen que caiba ult erior recurso en vía
admini strativa.
Vilagarcía de Ar ousa, 20 de agosto de 2019
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ANEXO I
BAREMO SELECCIÓN ALUMNADO DOS OBRADOIROS DE EMPREGO DIRIXIDOS A
MELLORAR A EMPREGABILIDADE DAS PERSOAS MOZAS INCLUÍDAS NO FICHEIRO
DO SISTEMA NACIONAL DE GARANTÍA XUVENIL

CRITERIOS
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Discapacidade ≥ 33% (Sempre que poidan realizar os traballos)

PUNTOS

1

De 18 ata 20 anos

0,5

De 21 ata 22 anos

1

De 23 ata 24 anos

2

De 25 ata < 30 anos

3

Idade

Ningunha
Experiencia laboral
(Segundo vida laboral Ata 12 meses
actualizada)
> 12 meses

3
2
1
3

Nivel de Formación
Académica

Baixa (que non posúan un carne profesional, certificado de
profesionalidade de nivel 2 ou 3, título de F.P. ) Ata
graduado en ESO.
2
Media (que posúan un carne profesional, certificado de
profesionalidade de nivel 2, FP ciclo medio ou
Bacherelato)
0,5
Alta (que posúan certificado de profesionalidade de nivel
3, título de FP de ciclo superior ou titulación universitaria)

De non aportar documentación non será valorado o apartado correspondente
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