
Obxectivos e finalidade

O proxecto contempla diferentes itinerarios integrados de 
inserción laboral, dirixidos: 
• A ofrecer aos demandantes de emprego unha 

oportunidade de práctica profesional acompañada da 
formación específica axeitada para a prestación de servizos 
de atención a persoas con especiais necesidades como 
nenos, anciáns, enfermos, persoas con discapacidade, etc.

• A ofrecer aos demandantes de emprego con especiais 
dificultades para a súa inserción no mercado de traballo 
unha oportunidade de práctica profesional acompañada da 
formación específica axeitada.

“O obxectivo central do proxecto é 
mellorar as posibilidades de emprego dos 

colectivos beneficiarios”

Destinatarios:

Desempregados inscritos como demandantes de emprego 
no Servizo Público de Emprego, preferentemente 
empadroados no Concello de Ferrol.
O equipo técnico do proxecto selecciona aos participantes 
no proxecto

Prácticas non laborais en empresas:

A formación específica en cada itinerario formativo 
compleméntase cun módulo de práctica profesional 
titorizada nun entorno laboral real.

Titorización:

Os participantes no proxecto dispoñen de tutorías 
individualizadas durante todo o itinerario de inserción 
para mellorar a súa empregabilidade

Bolsas:

O proxecto ten previsto a concesión de bolsas de 
asistencia aos desempregados  participantes nos 
diferentes itinerarios formativos, respectando sempre 
as disposicións en materia de compatibilidade con 
outras axudas ou prestacións ao desemprego.

Que é “ferrol
punto de emprego”
É un proxecto da Concellería de 
Promoción Económica e Emprego 
do Concello de Ferrol, cofinanciado 
polo Fondo Social Europeo e cun 
plazo de execución 2009-2011
Está enmarcado na Convocatoria 2007 de axudas do 
Fondo Social Europeo durante o período de intervención 
2007-2013, axudas dirixidas a contribuír á creación de 
emprego, ao desenvolvemento económico e a á cohesión 
económica e social do ámbito local, de conformidade coas 
estratexias e políticas de emprego e solidariedade que 
marca a Unión Europea.



ferrol
punto de
emprego
unha
aposta
innovadora
para a
inserción
laboral

Información e inscrición
No Centro de Emprego do Concello 
de Ferrol ou a través páxina web do 

concello www.ferrol.es/emprego

Centro de Emprego

Rúa Sagrada Familia, 56
15405 Ferrol

T 981 944 195
F 981 945 058

E direccionfse@ferrol.es

Accións formativas (2009-2011):

Servizos de atención á infancia:

Monitor/a actividades ocio e tempo libre para a 
infancia (315 h)

Servizos de atención a anciáns e persoas 
discapacitadas:

Coidador/a  sociosanitario de persoas 
dependentes (440 h)

Xerocultor/a especializado/a en actividades 
rehabilitadoras (200 h)

Xerocultor/a especializado/a en alzheimer e 
coidados paliativos (565 h)

Xerocultor/a especializado en actividades de ocio e 
tiempo libre (240 h)

Asistente persoal (440 h)

Xestor de casos (290 h)

Formación específica e práctica profesional 
titorizada en:

Xardinería (600 h)

Instalador/a de sistemas de enerxía solar e térmica 
(710 h)

Limpeza de inmobles (215 h)

Conductor/a de camións (435 h)

Auxiliar de servizos de hostalería (275 h)


