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e Emprego
ACCIÓN 8. Bolsas de

oncellaría de Emprego tamén quere axudar a
A Concellaría
inserción laboral daquelas persoas que tendo unha
titulación universitaria ou unha formación profesional
non tiveron a oportunidade de acceder ó mercado
laboral e adquirir a experiencia profesional en relación
a eses estudos.

E
acordou a concesión de 90 bolsas de emprego
Para elo a Concellaría de Emprego
consistentes no desenrolo de prácticas en empresas ou nos distintos departamentos
do Concello, en función das necesidades que teña cada unha das Concellarías e en
tarefas
fas propias de cada unha delas dacordo ca titulación pola
a que se opta a bolsa,
adquirindo deste modo os beneficiarios da bolsa experiencia profesional que lles
permita posteriormente o acceso ó mercado
merc
do traballo.

BOLSAS DE EMPREGO

O obxecto da presente convocatoria
oria é a concesión de 90
bolsas,
OBXECTIVOS

destinadas

a

titulados

universitarios

ou

en

formación profesional para realizar prácticas en tarefas
propias da actividade do Concello.
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A duración do programa de prácticas será de seis meses.
CARACTERÍSTICAS
XERAIS

A dedicación ás prácticas será entre 20 e 25 horas
semanais, que poderán ser distribuídas en xornada partida
atendendo ás necesidades do Concello.

A axuda a percibir polo bolseiro oscilará entre os 350 e 500
euros mensuais brutos.

Ter
DESTINATARIOS

rematado

estudos

conducentes

a

obtención

de

Titulación universitaria ou en Formación Profesional, en
materias relacionadas coas áreas de actuación.

Figurar inscritos como demandantes de emprego na Bolsa
FORMA DE ACCESO

de Emprego da oficina municipal de emprego.
Non

ter

sido

contratado

en

categoría

profesional

equivalente a titulación pola que se opta a beca.

EQUIPO

PREVISIÓN ANUAL

FINANCIAMENTO



Concellaría de Persoal



Concellaría de Emprego

Se concederán 90 becas, cunha duración de entre catro e
doce meses.

Concello do Porriño

