
                                  

Programa Integrado de Emprego do Concello de Salceda de Caselas- Salceda Emprego 

TR332A 2019/11 

O Programa Integrado de Emprego do Concello de Salceda de Caselas, financiado pola 

Consellería de Economía, Emprego e Industria na súa totalidade,   desenrolarase ata o 20 de 

outubro de 2020 e contará con 100 participantes, demandantes de emprego, que participarán 

de xeito activo nun mínimo de 5 accións individuais e 3 colectivas ou de distinta natureza. 

Os colectivos cos que se traballará serán: 

- 10 Persoas desempregadas con discapacidade 

- 15 Persoas desempregadas en risco de exclusión social e as persoas beneficiarias do 

tramo de inserción da renda de inclusión social de Galicia 

- 20 Persoas menores de 30 anos desempregadas con baixa cualificación 

- 15 Persoas menores de 30 anos desempregadas cualificadas 

- 15 Persoas desempregadas maiores de 45 

- 10 Persoas desempregadas perceptoras de prestacións, subsidios por desemprego e 

renda activa de inserción(RAI) 

- 15 Mulleres desempregadas 

As accións que se desenvolverán para mellorar a empregabilidade das persoas participantes e 

acadar a súa inserción laboral serán:  

- Accións individuais de  información, orientación e asesoramento.  

-  Formación transversal en novas tecnoloxías  con  cursos de: Iniciación á informática para 
elaboración de currículo, Manexo de tablets e smartphones e Ofimática básica para a busca de 
emprego. 

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

- Talleres de habilidades sociolaborais e obradoiros de entrevista.  

- Talleres de fomento da capacidade emprendedora.  

- Prospección empresarial.  

- Emparellamento de ofertas de emprego coas persoas demandantes de emprego 
participantes.  

- Formación para o emprego, distinta da transversal, e que inclúe a formación certificada, en 
concreto impartirase o Certificado de Servicios de Bar e Cafetería, e o Módulo de  Actividades 
Administrativas de Relación e Recepción co Cliente.  Tamen se impartirán os cursos de 
formación dos catro itinerarios profesionais  establecidos no programa: Almacén e control de 
stocks, Carretilla elevadora, Ponte grúa, Manipulador de alimentos, Prevención de riscos 
laboráis, Operario de producción e Lean manufacturing.  

- Prácticas profesionais non laborais en empresas en consonancia, preferentemente co 
contido teórico práctico das accións formativas.  

- Talleres sobre mobilidade laboral que proporcionen información dos recursos dispoñibles de 
mobilidade transnacional no territorio da Unión Europea, así como de ampliación do ámbito 
xeográfico de busca de emprego fóra do concello de residencia.  
 



                                  

O programa contará con medidas de conciliación familiar e laboral, para elo celebraranse 

acordos con garderías da zona, ou propostas de canguros na casa para persoas dependentes, 

segundo as necesidades das persoas participantes. 

Os participantes disporán de bolsas de asistencia ás accións do programa, polas que recibirán 

5€ por cada día que acudan ao centro a realizar alguna das accións do programa. Estas bolsas 

xustificaranse adecuadamente, por persoa participante, mediante fichas de control das 

accións. 

Os requisitos  para participar serán: 

- Pertencer a algún dos colectivos mencionados. 

- Estar inscrito na oficina de emprego como demandante de emprego. 

- Estar empadroado en Salceda de Caselas. 

Para máis información pasar polo CDL O Torrón, situado en Entienza s/n, chamar o teléfono: 

986 347 864 ou no correo xestionemprego@salcedadecaselas.gal 


