
OBRADOIRO DE EMPREGO FORME 2017 DO CONCELLO DE VILAGARCÍA

Os obradoiros de emprego configúranse como programa mixto de emprego e formación que

ten por finalidade mellorar a ocupabilidade das persoas desempregadas de dezaoito ou máis

anos de idade, mediante a realización de obras ou prestación de servizos de interese xeral e

social que posibiliten aos alumnos e alumnas participantes a realización dun traballo efectivo

que, xunto coa formación profesional para o emprego recibida, relacionada directamente con

dito traballo, procure a súa cualificación profesional e favoreza á  súa  posterior  inserción

laboral no mercado de traballo

O Obradoiro de Emprego FORME 2017 do Concello de Vilagarcía,  terá unha duración

de nove meses, así como unha única etapa de formación en alternancia co traballo ou a

práctica  profesional,  que  tamén  estará  dirixida  á  aprendizaxe,  cualificación  e

adquisición de experiencia profesional.

A selección irá precedida da tramitación de oferta de emprego pola correspondente oficina de

emprego, debendo esta observar, como requisitos mínimos que deben cumprir as persoas

candidatas preseleccionadas, os seguintes:

-Ter dezaoito ou máis anos de idade.

- Estar desempregadas, entendéndose nesta situación ás persoas demandantes de emprego

rexistradas no Servizo Público de Emprego de Galicia, que carezan de ocupación remunerada

e estean dispoñibles para o emprego.

- Cumprir os requisitos establecidos na normativa reguladora do contrato para a formación e

aprendizaxe, co obxecto de ter vinculación mediante un contrato de tales características ao

obradoiro de emprego, desde a súa incorporación ao proxecto, en aplicación do previsto nos

artigos 2 e 5 desta orde.

-  Cando a  formación  a  impartir  no proxecto vaia  dirixida  á  obtención  de  certificados  de

profesionalidade de nivel de cualificación 2 ou 3, cumprir cos requisitos de acceso sinalados

nos reais decretos que regulan ditos certificados.



Terán  preferencia  para  participar  nestes  proxectos  as  persoas  beneficiarias  da  renda  de

integración social de Galicia, así como aquelas que, tendo previsto a realización deste tipo de

medidas no seu itinerario de inserción profesional, teñan especiais dificultades de inserción

no mercado de traballo, tales como: as persoas mozas menores de trinta anos, as mulleres

en xeral, as mulleres vítimas de violencia, o persoal traballador que esgotou as prestacións

e subsidios por desemprego, as persoas paradas de longa duración, as persoas maiores de

corenta e cinco anos,  as persoas que carecen de títulos universitarios e de  F.P. de grao

superior, excepto para os certificados de profesionalidade de nivel de cualificación 3, para os

que se require unha maior formación, xa que estes programas van dirixidos as persoas que,

con carácter xeral, carecen dunha cualificación profesional,  as persoas con discapacidade

sempre que poidan  realizar  os traballos  e as persoas perten-  centes  a  outros  colectivos

desfavorecidos ou en risco de exclusión social.

As  especialidades  formativas  con  certificado  de  profesionalidade  do Obradoiro  de

Emprego    FORME 17 do Concello de Vilagarcía  son as seguintes:

– Traballos de carpintería e moble

Certificado de profesionalidade MAMD0209 

– Operacións de fontanería e calefacción e/ou climatización doméstica

Certificado de profesionalidade IMAI0108

 O número de alumnos traballadores deste Obradoiro de emprego  é de 20 distribuidos nos

módulos antes mencionados.

O proceso de selección dos participantes comenzará polo sondeo que realizará a Ofici-

na de Emprego de Vilagarcía entre os demandantes de emprego, inscritos no Sevizo Pu-

blico de Emprego, que reúnan os requisitos antes mencionados.


