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ABERTO O PRAZO DE INSCRICIÓN PARA O CURSO DE 

“PREPARADOR-PROGRAMADOR DE MÁQUINAS FERRAMENTAS CON CNC” NO

CONCELLO DE NIGRÁN

O  Concello  de  Nigrán,  ten  prevista  a  realización  dun  curso  de  “Preparador-

Programador  de  máquinas  ferramentas  con  CNC”,  dirixido  de  forma  prioritaria  a

persoas desempregadas (mínimo 90 días) e empadroadas no noso municipio (mínimo

45 días) que posúan, polo menos, o Graduado Escolar  ou a ESO. Neste curso, o

alumnado adquirirá os coñecementos teórico/prácticos dos procesos de mecanizado

con  máquinas  CNC,  a  programación  convencional  e  parametrizada  a  partir  dos

procesos, planos e documentos técnicos, a programación CNC asistida por ordenador

e a preparación e mecanización con máquinas convencionais de CNC.

O  Concello  sufraga  íntegramente  esta  acción,  o  que  implica  unha  moi  boa

oportunidade para as persoas interesadas neste tipo de formación e emprego, non só

pola  súa calidade,  senón tamén polo  importante aforro económico que supón dita

financiación completa. 

Este curso, terá unha duración de 110 horas, que se dividirán en 40 horas teóricas e

70 horas prácticas.

As persoas interesadas en participar, deberán presentar a súa solicitude no Rexistro

Municipal do 12 ao 15 de marzo, cubrindo unha instancia e unha enquisa de selección

que estará a súa disposición no Servizo de Información, no Centro Antena Municipal e

no Departamento de Desenvolvemento Local de Nigrán e achegando a totalidade da

documentación  que  se  indica  en  dita  solicitude.  Aquelas  persoas  que  posúan  a

acreditación dixital correspondente, tamén poderán inscribirse mediante a plataforma

da “Sede Electrónica” do Concello de Nigrán.

Para  ampliar  esta  información,  pódese  contactar  co  Departamento  de

Desenvolvemento Local, no 986-365000 (extensión 7) e co Centro Antena no teléfono

986–366572,  ou  formular  as  súas  preguntas  a  través  dos  correos  electrónicos

tle.nigran@nigran.org,  centroantena@nigran.org e orlaboral@nigran.org indicando un

teléfono de contacto.
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