
04/01/2018 

Concello de Carballedo-Concello de Chantada. Servizo de  Orientación Laboral 

A agrupación de Concellos Carballedo e Chantada, por medio do Servizo de  

Orientación Laboral, cofinanciado pola Consellería de Economía, Emprego e 

Industria, informa da nova convocatoria para a ACREDITACION DE 

COMPETENCIAS PROFESIONAIS ADQUIRIDAS A TRAVÉS DA EXPERIENCIA 

PROFESIONAL (CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDADE) 

O Servizo de Orientación Laboral da Agrupación de Concello Carballedo e Chantada, 

informa a todos os usuarios, que no Diario Oficial de Galicia nº 244 do 27 de 

decembro de  2017 convócanse prazas para ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS 

PROFESIONAIS ADQUIRIDAS A TRAVÉS DA EXPERIENCIA LABORAL, EN 

DETERMINADAS UNIDADES DE COMPETENCIA DO CATÁLOGO NACIONAL DE 

CUALIFICACIÓNS PROFESIONAIS , para as familias profesionais Atención 
sociosanitaria a persoas no domicilio, Atención sociosanitaria a persoas dependentes 
en institucións sociais ,Servizos para o control de pragas, Xestión de servizos para o 
control de organismos nocivos, Socorrismo en espazos acuáticos naturais,  
Socorrismo en instalacións acuáticas, Extinción de incendios e salvamento, 
Tanatopraxia, Operacións de vixilancia e extinción de incendios forestais e apoio a 
continxencias no medio natural e rural e Confección e mantemento de artes e 
aparellos. 

Esta convocatoria vai dirixida a todas aquelas persoas que desenvolven o seu traballo 

nestes ámbitos pero que non teñen ningunha titulación que o acredite. 

O prazo de presentación de solicitudes remata o 26 de xaneiro de 2018  

 
As persoas que desexen ter máis información  poden acudir a  XORNADA 

INFORMATIVA o MÉRCORES 10 de XANEIRO ás 12:00 h, na aula CEMIT do 

CONCELLO  DE CARBALLEDO ou dirixíndose á oficina do Servizo de  Orientación 

Laboral sita na segunda planta da Casa do Concello de Carballedo, Prz V. 

Portomeñe, A Barrela, 27520, Carballedo, chamando ao teléfono 982 466 201 e 

preguntando por Sonia. 

Tamén poderán recibir información achegándose as dependencias municipais do 

Concello de Chantada, no teléfono 982 440 011 preguntando por Luz. 

 

 

 

 

 


