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Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol
Programa Integrado de Emprego da Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol 2021 / 2022

Solicitude de inscrición

Datos persoais

Nome e apelidos:

NIF/NIE: Data nacemento (xx/xx/xxxx):

Teléfono 1: Teléfono 2:

Enderezo:

Código postal: Localidade: Provincia:

Correo electrónico:

Carné de conducir (Si/Non) Vehículo (anotar se posúe ou non vehículo):
Situacións especiais (marque cun X na cela ou celas da esquerda da súa situación):

a) Persoa con discapacidade.

b) Beneficiaria do tramo de inserción da renda de inclusión social de Galicia (RISGA) e en risco de exclusión social.

c) Vítima de violencia de xénero.

d) Menor de 30 anos con baixa cualificación (non posúe carné profesional, certificado de profesionalidade de nivel 2 
ou 3, título de Formación Profesional ou titulación universitaria).

e) Desemprega (e inscrita como demandante de emprego)
Datos académicos e profesionais

Nivel de estudos:

Experiencia profesional:

Outros coñecementos:

Situación laboral

Data da demanda de emprego:

Accións formativas nas que desexaría participar (marque nas celas da ESQUERDA segundo o seu interese -co número 1
para a da súa maior preferencia, 2 para a segunda na que estea interesada e así sucesivamente):

FORMACIÓN DO CATÁLOGO DE ESPECIALIDADES DO SERVIZO PÚBLICO DE EMPREGO ESTATAL

Itinerario 1. Preparación e venda de peixe

 Preparación e venda de peixe

 Técnicas de venda en Peixaría

Itinerario 2. Limpeza.

 Limpeza industrial

 Limpeza e desinfección na industria alimentaria

 Limpeza de pintadas

Itinerario 3. Cociña

 Cociña básica

 Cociña vexetariana

Itinerario 4. Comercio

 Community manager

 Comercio electrónico

 Atención ao cliente e calidade do servizo
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Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol
Programa Integrado de Emprego da Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol 2021 / 2022

Solicitude de inscrición

 Condución de carretillas elevadoras

 Operacións básicas de caixa

Itinerario 5. Atención a persoas dependentes

 Actividades de fisioterapia e rehabilitación nos maiores

 Coidados auxiliares de Enfermaría en Xeriatría

 Atención primaria a enfermos de Alzheimer

 Mobilización de enfermos

 Patoloxías xeriátricas

 Técnica neuromuscular

 Primeiros auxilios e soporte vital básico e desfibrilador

Itinerario 6. Educación

 Acollida extraescolar e ludotecas

 Ludotecas: organización e atención ao menor

 Monitor de tempo libre

 Aplicación do coaching á docencia

 Educación emocional

Formación transversal

 Técnicas de busca de emprego

 Habelencias sociais: comunicación, intelixencia emocional e traballo en equipo

 Manipulador de alimentos

 Alfabetización informática: informática e internet

FORMACIÓN NON INCLUÍDA NO CATÁLOGO DE ESPECIALIDADES DO SERVIZO PÚBLICO DE EMPREGO ESTATAL

 Prevención de riscos laborais. Nivel básico.

 Inglés conversa. Nivel básico

 Técnicas de coaching, intelixencia emocional e técnicas de motivación para a busca de emprego, tanto por conta
propia como allea.

Documentación que se debe presentar (enviala xunto con este documento de inscrición):

 Copia do DNI/NIE
 Copia da tarxeta de demandante de emprego
 Breve Curriculum Vitae

Estes datos só serán utilizados para os fins expresamente previstos e polo persoal debidamente autorizado, de conformidade co disposto na Lei orgánica 15/1999, do 13 de decem -
bro, de protección de datos de carácter persoal e no Real decreto 994/1999, do 11 de xuño, do Regulamento de medidas de seguridade dos ficheiros automatizados que conteña da -
tos de carácter persoal.

Declaro baixo a miña responsabilidade que son correctos todos os datos expresados nesta solicitude.

_______________________, ____ de ___________________ do 20…. Asinado: 
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