Concello de Campo Lameiro

RECOÑECEMENTO DA EXPERIENCIA
PROFESIONAL
A Xunta de Galicia a través da Consellería de Economía, Emprego e Industria publicou unha
orde no Diario Oficial de Galicia do 21 de xaneiro de 2019 pola que se realiza a segunda
convocatoria pública do procedemento de recoñecemento das competencias profesionais
adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en
determinadas unidades de competencia do Catálogo nacional de cualificacións profesionais.
Convocadas unidades de competencia das cualificacións profesionais de:








Atención sociosanitaria a persoas no domicilio SSC089_2
Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais SSC320_2
Socorrismo en espazos acuáticos naturais AFD340_2
Socorrismo en instalacións acuáticas AFD096_2
Tanatopraxia SAN491_3
Docencia da formación para o emprego SSC448_3
Operacións auxiliares de fabricación mecánicas FME031_1

Requisitos:
• Nacionalidade española, residente comunitario ou familiar deste ou ser titular dunha
autorización de residencia en España en vigor.
• Ter 18 anos cumpridos no momento de realizar a inscrición, para o caso de solicitar unidades
de competencia de nivel 1 e 20 anos cumpridos para os niveis 2 e 3.
• Ter experiencia laboral e / ou formación non formal relacionada coas competencias
profesionais que se queren acreditar.
• Experiencia laboral: para as unidades de competencias das cualificacións de nivel 2 e 3,
xustificar polo menos 3 anos, cun mínimo de 2000 horas traballadas en total nos últimos 10
anos, transcorridos antes de realizarse a convocatoria. Para as unidades de competencia de
nivel 1, xustificar polo menos 2 anos, cun mínimo de 1200 horas traballadas en total nos
últimos 10 anos transcorridos antes de que se realice a convocatoria.
• Formación non formal: para as unidades de competencia das cualificacións de nivel 2 e 3,
xustificar polo menos 300 horas nos últimos 10 anos transcorridos antes de que se realice a
convocatoria. Para as unidades de competencia das cualificacións de nivel 1, xustificar polo
menos 200 horas nos últimos 10 anos transcorridos antes de que se realice a convocatoria.
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Naqueles módulos formativos asociados á unidade de competencia que se pretende acreditar
que consideren unha duración inferior, deberanse acreditar as horas establecidas nestes.
• Non estar matriculado /a nun curso de formación profesional inicial, ordinario ou modular ou
non estar, no momento da inscrición, realizando formación profesional para o emprego,
conducente á acreditación das unidades de competencia que solicita.
• Non posuír ou estar en condicións de obter un título de formación profesional ou un
certificado de profesionalidade que conteña a/as unidade/es de competencia que solicita, nin
os seus equivalentes ou a acreditación parcial da/s unidade/s de competencia que solicita.
• Non estar inscrito/a noutro procedemento de recoñecemento da experiencia profesional ou
nas probas libres para a obtención do título de formación profesional, levado a cabo por
calquera administración ou organismo público, conducente á acreditación das mesmas
unidades de competencia.
Prazo: Do 22 de xaneiro ao 11 de febreiro de 2019 (inclusive)
IMPORTANTE: As persoas que xa presentasen documentación en anteriores convocatorias da
consellería competente en materia de emprego, nas cualificacións profesionais recollidas nesta
convocatoria, non terán que achegar a documentación presentada anteriormente. Non
obstante deberán presentar obrigatoriamente solicitude de inscrición segundo o modelo que
figura como anexo III desta orde, e poderán achegar nova documentación que complete e/ou
actualice a súa experiencia laboral ou a súa formación non formal
PARA MÁIS INFORMACIÓN:
Orde de convocatoria:
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190121/AnuncioG0424-110119-0002_gl.pdf
INFORMACIÓN DA CONVOCATORIA: http://ceei.xunta.gal/recursos/temas-deinterese/c/Formacionocupacional-e-continua?content=topic_0146.html
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