
    

              CONCELLO DE NIGRÁN (Pontevedra)
Pza Constitución,1 CP 36350  
Tfno. 986 365 000 Fax 986 383 931

ABERTO O PRAZO DE PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS: 
III PLAN DE BECAS MUNICIPAIS DO CONCELLO DE NIGRÁN

BECAS  OFERTADAS: Sete  (7)  becas  para  formarse  como  auxiliar  administrativo  para
distintos departamentos municipais. 

• Titulación mínima: Ciclo medio de xestión administrativa.
• Titulacións aceptadas: 

◦ Ciclos superiores da rama FP “Administración e xestión”.
◦ Titulacións universitarias de rama xurídica.
◦ Titulacións universitarias de rama laboral.
◦ Titulacións universitarias de ramas económicas e/ou empresariais.

REQUISITOS MÍNIMOS: as persoas interesadas terán que
• Estar en posesión das titulacións e perfil específico que se establezan para as becas

convocadas.
• Ter rematadas ditas titulacións no ano 2014 ou con posterioridade a esa data.
• Acreditar o coñecemento da lingua galega, nivel Celga III.
• Non  estar  incapacitadas  físicamente  nin  padecer  enfermidade  que  poida  impedir  o

desenvolvemento da actividade obxecto da beca.
• Estar desempregadas inscritas na oficina do Servizo Público de Emprego de Galicia no

momento de presentación da solicitude, tendo, nun cómputo total dos últimos 24 meses
contabilizados ata a data de presentación da instancia de participación, un mínimo 180
días  de  desemprego  acreditados  segundo  certificado  de  períodos  de  inscrición.
Permitirase  a  mellora  de  emprego,  sempre  que,  segundo  reflicta  á  vida  laboral  da
persoa candidata no apartado “CTP %”, dita porcentaxe non sexa superior ao 18,75%.

• Constar empadroadas neste concello, cunha antigüidade de seis meses, en relación coa
data desta convocatoria. 

• Non ter experiencia laboral previa na  profesión ou área de coñecementos de auxiliar
administrativo/a,  entendendo  por  tal  non  ter  estado  contratado/a  polos  grupos  de
cotización correspondentes ao nivel das becas convocadas máis de 31 días, ou non ter
estado de alta como autónomo/a, en actividades relacionadas co obxecto da beca máis
de 31 días, nen gozar con anterioridade doutra beca de calquera organismo público e/u
privado para formarse nesta rama profesional e para este nivel de formación. 

• Estar  dispostas  a  asumir  os  gastos  de  desprazamento  ao  centro  de  formación  de
destino.

• Non estar incursas nalgunha das prohibicións sinaladas no artigo 13 da lei 38/2003, de
17 de novembro, xeral de subvencións.

PRAZO:
• Do 17/04/18 ao 30/04/18, ambos incluídos (extracto publicado no BOP 16/04/18). 

INFORMACIÓN: 
• Departamento  de  Desenvolvemento  Local:  986  –  365000  –  extensión  7;

tle.nigran@nigran.org
• Centro Antena: 986 – 366572; centroantena@nigran.org e/ou orlaboral@nigran.org

Nigrán, 16 de abril de 2018
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