SOLICITUDE PROXECTO “LUGOQUALITAS 3”
DATOS PERSOAIS:

Nome:

Apelidos:

DNI/Pasaporte:

Data de nacemento:

Teléfono:
Cidade:

Enderezo:
Provincia:

Nacionalidade:

CP:

Realizou os seus estudos en Lugo?

e-mail:

SI

NON

FORMACIÓN E IDIOMAS:

Estudos rematados:
Ciclo formativo:

Rama:

Data de finalización:

Desexa realizar as prácticas en: (numerar por
Orde de preferencia si desexa máis de un país)

Austria

Reino Unido

Italia

SITUACIÓN LABORAL:

Está inscrito/a como demandante de emprego:
SI

NON

Data de inscrición como demandante:

Sector de empresa onde desexa desenvolver a experiencia, especificar preferencias:
Declaración, lugar, data e sinatura
O/A abaixo asinante coñece e acepta as bases de selección, e comprométese a cumprir os termos de asistencia para a obtención do certificado acreditativo e o
cobro das bolsas. Así mesmo, garante que a información facilitada é certa, completa e que coñece que a omisión ou falsidade da mesma dará lugar á anulación
da súa candidatura. A través desta sinatura, autorizase a utilización destes datos na intermediación das ofertas de emprego, así como de formación e asesoramento. En calquera caso, estes datos non poderán ser utilizados para finalidades distintas a aquelas para as que foron recollidos, de acordo coa Lei Orgánica
15/1999,13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal (B.O.E 14/12/1999) e na Lei 34/2002, do 11 de xullo, de servizos da sociedade da información e de comercio electrónico (B.O.E. 12/07/2002).

Lugo, a

DESENVOLVEMENTO LOCAL - ESPAZO>LAB

de

de 2014

Sinatura:

EXTRACTO DAS BASES DE SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS/AS DO PROXECTO “LUGOQUALITAS 3” (PROGRAMA LEONARDO DA VINCI).
º(Bases completas en www.lugo.es/espazolab www.lugo.es/europedirect)
O Concello de Lugo, no marco do proxecto “Lugoqualitas 3”, ó abeiro do Programa Leonardo da Vinci, promove a concesión de axudas á realización de practicas laborais de 14
semanas de duración, en empresas de Austria, Reino Unido e Italia, dirixidas a mozos/as tituladas no eido da formación profesional e universitaria.

REQUISITOS DE ADMISIÓN
a) Posuír a nacionalidade española ou ser nacional dun país membro da Unión Europea, ou nacionais doutros países con residencia legal y permanente en España.
b) Posuír un título oficial dunha formación profesional de grao superior, o un título universitario oficial (Grao , Diplomatura, Licenciatura ou equivalente).
c) Posuír un nivel medio no idioma inglés.
d) Idade comprendida entre os 18 e os 35 anos.
e) Non ter sido beneficiario anteriormente dunha axuda do Programa Leonardo da Vinci.
f) Estar empadroado no Concello de Lugo con anterioridade á data de presentación de solicitudes
D) As demáis establecidas no artigo 13 da Lei Xeral de subvencións e aplicables no presente caso.

SISTEMA DE SELECCIÓN : BAREMO DE MÉRITOS + ENTREVISTA
Se establecen os seguintes criterios de valoración: (Ata 10 puntos).
A) Titulacións en Administración e direccion de empresas, ciencias e tecnoloxía,(incuindo as inxenierías e TICs), humanidades, veterinaria e Educación: 4 puntos
b) Persoas que teñan cursados os seus estudos universitarios no campus de Lugo ou en centros de formación profesional da cidade de Lugo : 2 puntos
c) Persoas en situación de desemprego: 2 puntos
d) Persoas sen experiencia previa no sector no que se realizarán as prácticas: 2 puntos.(Deberá xuntarse certificado de vida laboral actualizado para poder ser valorado).
Entrevista persoal : Ata 10 puntos
Unha parte da entrevista realizarase no idioma inglés para acreditar que se posúe capacidade lingüística suficiente para poder desenvolverse no contorno dos paises de
destino.
No caso de igualdade de puntuación entre candidatos/as, se establece a seguinte orde de preferencia: persoas con maior tempo de inscrición no Servizo Público de Emprego de
Galicia; persoas que realizaran os seus etudos no campus de Lugo e/ou en Institutos da cidade de Lugo; Maior idade.
A lista de seleccionados e suplentes quedará dispoñible no Taboleiro do Concello de Lugo,Atención cidadá, e na Axencia de Desenvolvemento Local (Espazo>lab)

CARACTERÍSTICAS DAS ESTANCIAS E DOTACIÓN DAS AXUDAS
1. O número de estancias previstas é de 10 estancias para prácticas en Alustria, 10 estancias para practicas en Reino Unido e 10 estancias para practicas en Italia.
2. A duración da estancia no país de acollida será de 14 semanas, e o inicio delas prevese a partir de xaneiro de 2015..
3. A designación das empresas nas que se efectuarán as prácticas decidirase en colaboración cos socios intermediarios do Proxecto Lugoqualitas 3, á vista do perfil das persoas
seleccionadas, e preferentemente con carácter previo á partida dos beneficiarios e beneficiarias.
4. Durante a súa estancia nos países de destino, as persoas beneficiarias contarán cun titor ou titora, que fará un seguimento continuado da súa formación co fin de garantir o
cumprimento dos obxectivos do proxecto.
O Proxecto Lugoqualitas 3, baseándose nas condicións establecidas polo Programa Leonardo da Vinci ofrece unha axuda específica para:
- Viaxe de ida e volta: 250 €
- Aloxamento no país de destino.
- Desprazamento desde o aeroporto e/ou estacións de autobuses ou tren, ó aloxamento no país de destino.
- Seguro de asistencia en viaxe.
- Preparación lingüística no país de destino.
- Titorización das prácticas profesionais nas empresas do país de destino
- Xestión dos certificados oficiais correspondentes.
- Busca de empresas para realización das prácticas profesionais
- Dotación económica de 450 euros.

PRAZO E LUGAR DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
As solicitudes formalizaranse no modelo oficial, dispoñible no Espazo>lab, centro de orientación laboral do Concello de Lugo, sito na Avda da Coruña 500 (antigo cuartel de Garabolos), no servizo de atención cidadá, así como poderá descargarse das páxinas web: www.lugo.es/espazolab www.lugo.es/europedirect
Acompañadas da seguinte DOCUMENTACIÓN:
1. Copia autenticada ou fotocopia do DNI (neste caso deberase acompañar do orixinal para ser compulsado).
2. Curriculum vitae en español e inglés (formato europeo)
3. Copia autenticada ou fotocopia (que se deberá presentar acompañada do orixinal para ser compulsada) da titulación académica requirida.
4. Certificado expedido polo INEM no que conste a situación de desemprego e/ou tempo que leva inscrito. (se é o caso).
5. Certificado de empadroamento, copia autenticada do mesmo, ou fotocopia (neste caso acompañarase do orixinal para ser compulsado), se é o caso.
6. Escrito dirixido á Concelleira de Educación, Formación e Orientación Laboral do Concello de Lugo, explicando razoadamente o interese e motivación, para participar no
proxecto (máximo un folio).
7 Declaración responsable de non ser beneficiario doutra axuda do programa Leonardo da Vinci, de posuir un nivel mínimo de coñecemento de inglés (B1) e de non estar
incurso en ningunha das circunstancias previstas na Lei 38/003 do 17 de novembro Xeral de Subvencións.
7. Calquera outra documentación que a persoa solicitante estime pertinente para a óptima baremación da súa candidatura.
O prazo de presentación de solicitudes é de 15 días naturais a partir do día seguinte á publicación das presentes bases no Taboleiro de anuncios do Concello.
As solicitudes deberán presentarse no Rexistro Xeral do Concello de Lugo.

OBRIGAS DOS/AS BENEFICIARIOS/AS
- Seguir as normas da organización de acollida, respectar os seus horarios de traballo, os regulamentos en vigor e as disposicións legais relativas ó segredo profesional.
- Informar previamente e no prazo máis breve posible ó Concello de Lugo no caso de renunciar ás practicas por causas maiores. Serán a cargo do beneficiario ou beneficiaria
os gastos nos que incorra durante o seu período de estancia no caso de regreso voluntario non xustificado por causa de forza maior.
- Asumir os gastos que non se atopen subvencionados no marco destas estancias.
- Asistir ás reunións de preparación que se establezan, realizar a preparación lingüística estipulada no marco da estancia.
- Elaborar e introducir na aplicación informática establecida polo Organismo Autónomo de Programas Educativos Europeos o informe ou memoria da estancia realizada nun
prazo non superior ás 2 semanas do remate.
- Cumprir co programa de traballo previsto consensuado entre o Concello de Lugo, o organismo intermediario e o
organismo de acollida e comunicarlles ó titor ou titora e ó Concello de Lugo calquera incidencia que se produza
durante o período de prácticas.

