
1. Indica a data de publicación da Carta de EURES no Diario Oficial da UE 
a. 16 de novembro de 2009
 

® 16 de novembro de 2010
 
c. 15 de novembro de 2009 

2. De acordo a guía de recoñecernento profesional da Xunta de Galicia. Que é un perfil profesional? 
@	 Conxunto de competencias para o desempeño de varios pastos de trabalJo que presentan 

afinidadc e que configuran unha ocupación 
b. Conxunto de competencias para o desempeño de un posto de traballo que presenta afinidade e 
que configura unha ocupación 
c. Ningunha das anteriores é correcta 

3. Indica cal dos seguintes é un obxectivo da UE para o ano 2020 
a. TrabalJo para o 75% das persoas entre 20 e 64 anos 
b. Tasa de abandono escolar por debaixo do 10%
 

@ As dúas son correctas
 
4. Indica como se actualiza o catalogo de servizos a cidadanía do Servizo Público de Emprego (SPE)

CD	 Orden do tituJar do Ministerio de Empleo y Seguridad Social, previo acordo adoptado pola 
Conf erencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales 
b. Orden da Secretaria Xeral do Ministerio de Empleo y Seguridad Social, previo acordo adoptado 
pola Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales 
c. Ningunha das anteriores é correcta 

5. Indica que capitulo da Lei 3/2012, de 6 de xullo de medidas urxentes para a reforma do mercado 
laboral, inclúe diversas medidas dirixidas a fomentar a contratación indefinida e a creación de ernprego: 

a. Capitulo 1
 
C8 Capitulo II
 

c. Capitulo III 
6. O RD polo que se desenvolve o Contrato para a formación e o aprendizaxe, e se establecen as 
bases para o FP dual é 

(';:) RO 1529/2012 de 8 de novembro de 2012 
y RO 1529/2012 de 9 de novembro de 2012 

c. RO 1529/2012 de 7 de outubro de 2012 
7. Que subrexións do Norte de Portugal conforman a Asociación Transfronteriza EURES NORTE
PORTUGAL

GJ Minho - Lima, Cávado, Ave e Tárnega 
b. Minho - Lima, Cávado, Coimbra e Tárnega 
c. Minho - Lima, Cávado, Chaves e Tárnega 

8. Indica cada canto tempo a oficina de coordinación de EURES adoptará directrices para as 
actividades de EURES 

a. 1 ano 
b. 2 anos
 

@ 3 anos
 
9. Indica cal dos seguintes foi un Plan Experimental de Emprego executado polo Concello de Lugo, 
financiado pola Xunta de Galicia 

a. Lugo Emprego Activo 
b. Lugo Abrindo Camiños o Lugo Contigo 

10. De acordo a Guía Laboral do Ministerio de Emprego e Seguridade Social, cales das seguintes son 
as accións de orientación profesional para o emprego:

CD Titoría individualizada 
b. Obradoiro de orientación laboral 
c. Ningunha das anteriores é correcta 

11. Indica que artigo do último Tratado Constitutivo da l)E establece a libre circulación de 
traballadores: 

0 45 
b. 55 
c. 65 

12. Indica cal o obxectivo de inserción laboral nos programas expeé 

financiados pola Xunta de Galicia, para as persoas desempregadas pertencentes o 
a. 35% 

CD 30% 
c. 25% 



13. A MEMORIA DA CÍDADE, foi un proxecto executado polo Concello de Lugo, co- financiado 
POI": 

a .	 FEDER 
b. Deputación Provincial de Lugo


@ Xunta de Galicia
 

] 4	 O P la n URBAN, irnpartiu varios cursos de formación ocupacional, financiados por: 
(;) FEDER
Y FSE 

c. Xunta de Galicia 
]5 Indica cal é o número de países que forman parte da rede EURES: 

G) 31 
b.	 41 . 

c.	 30 
16	 De acordo o Real Decreto - Lei 23/2012, de 24 de agosto, polo que se prorroga o programa de 

recualificación profesional, indica cal é o prazo para solicitar a inclusión neste programa: 
a. Un ano dende a finalización da prestación ou subsidio de desemprego
® Dous meses dende a finalización da prestación ou subsidio de desemprego
 
c .	 Tres meses dende a finalización da prestación ou subsidio de desemprego 

17	 De acordo o Real Decreto - Lei 23/2012, de 24 de agosto, polo que se prorroga o programa de 
recualificación profesional, indica cal dos seguintes non poden acollerse a este programa: 
a.	 Os que houberan percibido o PRODI 
b.	 Os que poidan acceder a renda Activa de Inserción 
c .	 As dúas anteriores son correctas 

18	 nha das novidades da Lei de Emprego é que as Empresas de Traballo Temporal poden actuar 
como axencias de colocación, se cumpren os requisitos establecidos na Lei: 
a. Lei 56/2003, de 16 de decembro
 
). Lei 58/2003, de 23 de decembro
 
c. Ningunha das anteriores é correcta 

19 Indica o número de documentos que integran o EUROPASS 
a. É un documento único
 

@ 5 documentos
 
c . 3 documentos 

20 Indica cal é a Lei de empresas de Inserción laboral 
a.	 Lei 44/2007, de 13 de decembro
 

Lei 56/2003, de 16 de decembro
 
c. Lei	 23/2012, de 24 de agosto 

Reservas: 

21	 Según a UE, os principias programas de emprego e política social son: 
a.	 FONDO SOCIAL EUROPEO (FSE) 
b.	 PROGRMA PROGRESS 

@ As dúas son correctas 
22 Indica cantos proxectos financiados por PROGRESS, se executaron no Concello de Lugo 

a.	 DOUS 
b. UN

Q NINGÚN
 

\ .. 
"'-., " ti . 

' -~ 


