
CONCELLERÍA DE DESENVOLVEMENTO LOCALCONCELLERÍA DE DESENVOLVEMENTO LOCAL

INSCRICIÓN CURSO DE PREPARADOR-PROGRAMADORINSCRICIÓN CURSO DE PREPARADOR-PROGRAMADOR    
DE MÁQUINAS FERRAMENTAS CON CNCDE MÁQUINAS FERRAMENTAS CON CNC    

DATOS PERSOAIS:

NOME:

APELIDOS:

DNI:

IDADE:

TELÉFONO/S DE CONTACTO:

DIRECCIÓN:

CONCELLO DE EMPADROAMENTO:

Esta actividade, que se rexe pola norma pública municipal aprobada pola Concelleira responsable do
servizo o 15/07/15 e polos criterios específicos establecidos para esta convocatoria, terá carácter
gratuito  e  público,  e  destinarase  preferentemente  a  persoas  desempregadas  (non  mellora  de
emprego), empadroadas en Nigrán (dato que autorizan a comprobar no Padrón Municipal de xeito
directo por parte deste concello), que se adecúen á natureza e finalidade do curso, en función do que
manifesten nesta ficha e no CV obrigatorio e acaden a mellor puntuación nas probas establecidas
para a selección.

Pola presente sinatura:  SOLICITO a miña participación nesta  actividade;  DECLARO que todos os
datos  que  contén  este  formulario  son  certos  e  que  non  teño  ningún  tipo  de  problema  médico
(psíquico e/ou físico) que me impida realizar o curso de forma correcta e traballar no sector ao que
vai  dirixido;  ACEPTO  a  normativa  xeral  reguladora  da  formación  do  Concello  de  Nigrán  e  os
criterios  específicos  de selección  desta  actividade;  AUTORIZO  o tratamento  dos meus  datos,  de
acordo coa normativa vixente; ENTREGO A TOTALIDADE DE DOCUMENTACIÓN REQUIRIDA; e TRAS
COMPROBAR  PERSOALMENTE  A  ACTA  QUE  SE  PUBLICARÁ  O  19/03/18  NOS  TABOLEIROS  DE
ANUNCIOS MUNICIPAIS, COMPROMÉTOME, SE FORA SELECCIONADO, A PRESENTARME AO EXAME
ESTABLECIDO, PREVISTO PARA O 22/03/18 EN INSTALACIÓNS MUNICIPAIS.

DATA: SINATURA:

 Preinscricións: do 12/03/2018 ata o 15/03/2018, no Rexistro Xeral do Concello.

 Acta de persoas admitidas e excluidas e convocatoria do exame: 19/03/18.

 Alegacións: 20/03/18.

 Acta coa resposta ás alegacións: 21/03/18.

 Realización de exame eliminatorio: 22/03/18.

 Acta co resultado do exame e puntacións: 23/03/18.

 Alegacións: 26/03/18.

 Acta co resultado final da selección:  28/03/18.

 Inicio do curso: 02/04/18.

 Horas totais: 110 horas, que se dividirán en 40 horas teóricas, no Centro Antena de Nigrán, e 70 horas prácticas, na
dirección da empresa que se comunicará durante o curso. 

 Este calendario poderá verse modificado por cuestións organizativas, comunicándose os cambios a través dos taboleiros
de anuncios municipais.
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 DOCUMENTACIÓN  IMPRESCINDIBLE  PARA  PRESENTAR  NO  MOMENTO  DA
INSCRICIÓN (SE FALTASE ALGÚN DESTES DOCUMENTOS E/OU A FICHA E ENQUISA DE
INSCRICIÓN  NON  ESTIVESEN  COMPLETAS  E  AXEITADAMENTES  CUBERTAS,  A
SOLICITUDE SERÁ NULA, SEN POSIBILIDADE DE SUBSANACIÓN).

1. FICHA E ENQUISA DE INSCRICIÓN, COMPLETAMENTE CUBERTAS E ASINADAS
NAS CATRO FOLLAS.

2. COPIA DNI.
3. CERTIFICADO DE PERÍODOS DE INSCRICIÓN NA OFICINA DE EMPREGO (NON É

VÁLIDA A TARXETA DE DEMANDA DE EMPREGO).
4. FOTOCOPIA DO TÍTULO MÍNIMO (GRADUADO ESCOLAR E/OU EQUIVALENTE).
5. CV ACTUALIZADO.

Pola presente sinatura:  SOLICITO a miña participación nesta  actividade;  DECLARO que todos os
datos  que  contén  este  formulario  son  certos  e  que  non  teño  ningún  tipo  de  problema  médico
(psíquico e/ou físico) que me impida realizar o curso de forma correcta e traballar no sector ao que
vai  dirixido;  ACEPTO  a  normativa  xeral  reguladora  da  formación  do  Concello  de  Nigrán  e  os
criterios  específicos  de selección  desta  actividade;  AUTORIZO  o tratamento  dos meus  datos,  de
acordo coa normativa vixente; ENTREGO A TOTALIDADE DE DOCUMENTACIÓN REQUIRIDA; e TRAS
COMPROBAR  PERSOALMENTE  A  ACTA  QUE  SE  PUBLICARÁ  O  19/03/18  NOS  TABOLEIROS  DE
ANUNCIOS MUNICIPAIS, COMPROMÉTOME, SE FORA SELECCIONADO, A PRESENTARME AO EXAME
ESTABLECIDO, PREVISTO PARA O 22/03/18 EN INSTALACIÓNS MUNICIPAIS.

DATA: SINATURA:
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ENQUISA CURSO DE PREPARADOR-PROGRAMADOR DEENQUISA CURSO DE PREPARADOR-PROGRAMADOR DE    
MÁQUINAS FERRAMENTAS CON CNCMÁQUINAS FERRAMENTAS CON CNC    

ÉÉ  OBRIGATORIOOBRIGATORIO  RESPOSTARRESPOSTAR  AA  TODASTODAS  ASAS  PREGUNTASPREGUNTAS:  :  DEIXARDEIXAR  UNHAUNHA ( (SALVOSALVO  AA  QUINTAQUINTA)  )  ENEN    
BRANCOBRANCO,  ,  IMPLICAIMPLICA  AUTOMÁTICAMENTEAUTOMÁTICAMENTE  QUEDARQUEDAR  FÓRAFÓRA  DESTADESTA  SELECCIÓNSELECCIÓN  PODERÁPODERÁ  PEDIRSEPEDIRSE    
ACREDITACIÓNACREDITACIÓN  DEDE  TODATODA  AA  INFORMACIÓNINFORMACIÓN  CONTIDACONTIDA  NESTANESTA  FICHAFICHA          

1) ¿Ten vostede coñecementos de programación de máquinas e ferramentas con CNC?:
a) Non.
b) Si. Indique cales son:

2) Sinale a/s causa/s pola/s que está interesado/a en realizar este curso (máximo dúas).
a) Por desenvolvemento persoal. 
b) Creo que é un oficio con futuro e boas saídas profesionais. 
c) Quero acadar algunha cualificación profesional nalgunha rama, porque non teño ningunha. 
d) Creo que este curso complementará a miña formación e/ou experiencia. 
e) Outras: 

3) Pensando  neste  curso como saída laboral,  sinale a/s  situación/s  na/s  que  vostede se
atopa (máximo dúas).

a) Con esta formación, penso que non me resultará difícil atopar traballo. 
b) Con esta  formación,  poderei  acreditar  uns coñecementos  que xa  teño pero non  podo demostrar

documentalmente, e que me permitirán insertarme laboralmente. 
c) Aínda que non penso en traballar neste sector neste momento, toda formación resulta válida para

complementar e mellorar o meu CV. 
d) Con esta formación, serei contratado/a nunha empresa coa que xa teño establecido contacto.
e) Con esta formación, colocareime pola miña conta. 
f) Necesito traballar. 
g) Con esta formación, tras analizar a situación do mercado laboral, creo que poderei redirixir a miña

carreira profesional cara a un novo sector. 
h) Outras:

4) ¿Qué cualidades, competencias e habilidades pensa que debe posuir unha persoa que se
queira adicar ao traballo de programación de máquinas e ferramentas con CNC? ¿Cales ten
vostede?

5) Outras observacións. Pode engadir, voluntariamente, toda a información e/ou datos que
considere relevantes para a selección deste curso, no reverso deste folio.

DATA: SINATURA:
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HORARIO E LOCALIZACIÓN PREVISTASHORARIO E LOCALIZACIÓN PREVISTAS
CURSO DE CURSO DE PREPARADOR-PROGRAMADOR DEPREPARADOR-PROGRAMADOR DE

MÁQUINAS FERRAMENTAS CON CNCMÁQUINAS FERRAMENTAS CON CNC
ABRIL - 2018

1. FORMACIÓN TEÓRICA (40 horas presenciais):

• Lugar: Centro Antena de Nigrán.

• Días: do 02/04/18 ao 13/04/18.

• Horas: das 10:00 ás 14:00.

2. FORMACIÓN PRÁCTICA (70 horas presenciais):

• Lugar: Vigo.

• Días: do 16/04/18 ao 27/04/18.

• Horas: 7 horas diarias.

Este  calendario  poderá  verse  modificado  por  cuestións  organizativas,  comunicándose  os  cambios  a
través dos taboleiros de anuncios municipais.

 Manifesto expresamente que podo realizar os desprazamentos precisos para acudir ao curso nas distintas
instalacións, e que son coñecedor/a de que tales desprazamentos non son nin asumidos nin subvencionados
polo concello, salvo naqueles casos en que, previo informe dos Servicios Socias Municipais, se advertise risco
de exclusión social e houbese consignación municiapl para poder facer fronte a estes importes. 

Pola presente sinatura: SOLICITO a miña participación nesta actividade; DECLARO que todos os
datos  que  contén  este  formulario  son  certos  e  que  non  teño  ningún  tipo  de problema  médico
(psíquico e/ou físico) que me impida realizar o curso de forma correcta e traballar no sector ao que
vai  dirixido;  ACEPTO  a  normativa  xeral  reguladora  da  formación  do  Concello  de  Nigrán  e  os
criterios específicos  de selección desta actividade;  AUTORIZO o tratamento  dos meus datos,  de
acordo coa normativa vixente; ENTREGO A TOTALIDADE DE DOCUMENTACIÓN REQUIRIDA; e TRAS
COMPROBAR  PERSOALMENTE  A  ACTA  QUE  SE  PUBLICARÁ  O  19/03/18  NOS  TABOLEIROS  DE
ANUNCIOS MUNICIPAIS, COMPROMÉTOME, SE FORA SELECCIONADO, A PRESENTARME AO EXAME
ESTABLECIDO, PREVISTO PARA O 22/03/18 EN INSTALACIÓNS MUNICIPAIS.

DATA: SINATURA:
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	é obrigatorio respostar a todas as preguntas: deixar unha (salvo a quinta) en branco, implica automáticamente quedar fóra desta selección poderá pedirse acreditación de toda a información contida nesta ficha

