SOLICITUDE CURSO
PRIORIDADE DESEMPREGADOS
NOME E APELIDOS:
NIF:
ENDEREZO:
Nº DE TELÉFONO (preferentemente móbil):
ESTUDOS MÁIS ALTOS REMATADOS:
DESEMPREGADO: [SI]

[NO] TEMPO APROXIMADO QUE LEVA EN DESEMPREGO:

[ ] PODA (30 horas).
[ ] FACTURAPLUS (15 horas).
[ ] CONTAPLUS (25 horas).


Requisitos: coñecementos básicos de contabilidade.

[ ] INFORMÁTICA BÁSICA (20 horas).
[ ] ESPECIALISTA EN XESTIÓN DE CALIDADE E MEDIO AMBIENTE (32 horas).


Perfil recomendado do alumno: admintrativos, aux. administrtivos, graduados universitarios,
xestores comerciais, xerentes de negocios. En xeral calquera interesado en posuír coñecementos
relacionados coa xestión de calidade e xestión ambiental.

[ ] AXUDANTE DE COCIÑA (24 horas).
[ ] HOSTELERÍA – BARISTA (24 horas).
[ ] INGLÉS PARA A BÚSQUEDA DE EMPREGO (30h.)
 O Nivel do curso establecerase segundo o perfil dos alumnos e alumnas que o soliciten.

Xunto con esta solicitude deberá entregar:
[ ] Fotocopia da tarxeta de desemprego
[ ] Fotocopia do NIF
Os cursos serán gratuítos e con preferencia para os desempregados, que o deberán acreditar

presentando copia da tarxeta de desemprego.
No caso de quedar prazas libres os traballadores ocupados poderán facer os cursos, cun custo de 2,5
euros/hora.
Os solicitantes só se poderán inscribir en dous cursos.
Firma do solicitante:

De acordo cos artigos 5 e 6 da Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, CONSINTO EXPRESAMENTE que os meus datos de carácter persoal, facilitados á Entidade
Concello de Salceda de Caselas no marco dos Programas de Promoción Económica, sexan incorporados a un ficheiro, inscrito por esa Entidade na AEPD, coa finalidade de xestionar a relación cos participantes
en accións de promoción económica e búsqueda de emprego e realizar un seguimento e control da súa actividade empresarial e de busca de emprego, e sexan así mesmo cedidos á Consellería de Traballo e
Benestar e ao C. E. E. I. Galicia S.A. (BIC Galicia) coa mesma finalidade. Declaro ter sido informado da posibilidade de exercitar os meus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición en calquera
momento mediante escrito, acompañado de copia de documento oficial que me identifique, dirixido a Concellería de Emprego, no enderezo Praza do Concello, sn, Salceda de Caselas (Pontevedra).

