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BASES DO PROCESO DE SELECCIÓN DO ALUMNADO-TRABALLADOR PARTICIPANTES NO 
OBRADOIRO DE EMPREGO " CAMBADOS RUTA MARÍTIMA CAMIÑO DE SANTIAGO " 

Primeira.- OBXECTO. 

Estas bases teñen como finalidade, de conformidade co previsto nos artigas 10º e 11 º da arde 
do 4 de maio de 2018 da Consellería de Economía, Emprego e Industria pola que se establecen as 
bases reguladoras das axudas e subvencións para os obradoiros duais de emprego da Comunidade 
Autónoma de Galicia e se procede á súa convocatoria para o ano 2018 (DOG 23-05-2018), a 
determinación do sistema, procedemento, requisitos e baremos das probas que se aplicarán no 
proceso de selección dos alumnos-traballadores participantes no citado proxecto, promovido 
polo concello de CAMBADOS e subvencionado pola antedita consellería. 

As prazas de alumnado-traballador que se convocan son: 

10 prazas na especialidade de ACTIVIDADES AUXILIARES EN VIVEIROS, XARDÍNS E 
CENTROS DE XARDINERÍA // ACTIVIDADES AUXILIARES EN CONSERVACIÓN E 
MELLORA DE MONTES - Nivel.1. 

10 prazas na especialidade de TRABALLOS DE CARPINTERÍA E MOBLE / 
APLICACIÓN DE VERNICES E LACAS EN ELEMENTOS DE CARPINTERÍA E 
MOBLE - Nivel.1 

Segunda.- OBRIGAS DOS SELECCIONADOS. 

• Asistir e seguir con aproveitamento as ensinanzas teórico-prácticas. 
• Asistir e seguir con aproveitamento as ensinanzas básicas e complementarias no caso de 

que non posuír a titulación do Graduado Escolar ou Graduado en ESO. 
• Respectar as normas de réxime interior establecidas polos órganos colexiados unipersoais 

do obradoiro de emprego legalmente constituídos. 
• Aceptar o pasto de traballo que a través do obradoiro de emprego se lle poida xestionar. 

Terceira.-RELACIÓN XURÍDICA DO ALUMNADO-TRABALLADOR PARTICIPANTES 
COA ENTIDADE PROMOTORA DO OBRADOIRO DE EMPREGO. 

l. Dende o inicio da súa participación no obradoiro de emprego, os alumnos- traballadores 
seleccionados polo grupo de traballo mixto serán contratados pala entidade promotora na 
modalidade de contrato para a formación e aprendizaxe. 

2. Os contratos de traballo serán a xornada completa e non poderá exceder a data de remate 
do obradoiro de emprego (o proxecto terá unha duración de nove meses). 










































