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Que atoparás nesta guía?

nesta guía ofrecemos algúns apuntamentos para dar a coñecer o mer-
cado laboral do sector tic, e sobre todo do subsector das actividades
informáticas e non afondamos noutras ramas de actividade como son
comunicación, fabricación e contidos. tamén atoparás información
sobre competencias e perfís profesionais máis demandados polas empre-
sas do sector, así como tendencias de futuro.

ademais, incluímos a descrición dalgunhas das figuras profesionais do sec-
tor que máis se demandan no mercado das ofertas publicadas. información
da oferta de formación pública e privada, regrada e non regrada, así como
sobre os certificados de profesionalidade, que son, para que serven, como
obtelos. relacionamos os principais recursos para a busca de ofertas como
portais de emprego específicos do sector tecnolóxico e outros non espe-
cializados, a forma de acceder a listaxes da maioría das empresas de Galicia
e do resto do Estado a través das asociacións do sector. incluímos, así
mesmo, un análise das ofertas publicadas no boletín de ofertas de emprego
da axencia local de colocación do concello de santiago nos anos 2013
e 2014 para ilustrar as demandas das empresas do sector en Galicia.

E para rematar, algúns apuntamentos sobre o proceso de selección e con-
sellos para elaborar correctamente o teu currículo.

todos os apartados contan con ligazóns a páxinas web, polo que acon-
sellamos descargar a guía en formato electrónico en http://axencialo-
caldecolocacion.org/ 
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Algúns apuntamentos sobre o mercado laboral
do sector das tecnoloxías da información, 
as comunicacións (TIC) e os contidos

os datos que ofrecemos a continuación están extraídos da sétima edición
do Informe del sector de las tecnologías de la información, las comunica-
ciones (TIC) y los contenidos en España 2013 que publica o observatorio
nacional de las telecomunicaciones y la sociedad de la información
(ontsi). pode consultarse o informe completo na seguinte ligazón: 
http://www.ontsi.red.es/ontsi/sites/default/files/informe_del_sector_t
ic_y_los_contenidos_en_espana_2013_edicion_2014.pdf

o sector das tic e os contidos, e internet en particular, é un compo-
ñente fundamental da actividade económica e social  dos últimos anos,
cun importante impacto no incremento da produtividade e o desenvol-
vemento económico.

segundo a organización para a cooperación e o desenvolvemento Eco-
nómico (ocdE), a contribución da rama da información e as comuni-
cacións ao pib reduciuse entre 2001 e 2007, período anterior á crise, e
seguiu descendendo, aínda que en menor medida, despois da crise. Esta
redución á contribución no pib é debida, segundo o informe mencio-
nado, á menor contribución dos servizos de telecomunicacións como
consecuencia da caída dos prezos e á deslocalización da fabricación a ou-
tros países que non pertencen á ocdE.

o informe presenta para España un panorama similar ao do resto dos
países da ocdE, aínda que desprazado no tempo  e agravado polo im-
pacto máis acentuado da crise económica no noso país.

as perspectivas de mellora para o futuro inmediato son boas desde 2014,
tanto no ámbito nacional como internacional. no Estado español, en
2014 incrementáronse as cifras de todas as actividades que compoñen
o sector tic e de contidos.

9
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subsectores Que compoñen o sector das tic e dos contidos

Este sector tecnolóxico inclúe varias ramas de actividade que podemos
clasificar da seguinte forma:

sEctor tic
• telecomunicacións
• actividades informáticas
• fabricación tic
• comercio ao por maior tic

sEctor dE contidos (mEdia E audiovisual)
• publicacións (libros, xornais..)
• cine e vídeo
• Edición musical
• Gravación de son e programación de radio e televisión
• videoxogos
• publicidade on-line
• outros servizos de información

subsector tic. Este subsector está composto por dúas grandes áreas
de actividade: a fabricación e os servizos. a fabricación oriéntase a pro-
cesar e comunicar información mediante a ensamblaxe de compoñentes
electrónicos e circuítos, o que inclúe a montaxe de ordenadores, o deseño
de equipos de telecomunicacións e produtos electrónicos de consumo
ou a fabricación de soportes magnéticos e ópticos.

dentro dos servizos tic agrúpanse: comercio tic, actividades in-
formáticas e   telecomunicacións. o comercio compóñeno canles de
distribución por xunto de ordenadores, equipos periféricos e progra-
mas informáticos, así como equipos electrónicos e de telecomunica-
cións e os seus compoñentes. as actividades informáticas agrupan a
prestación de servizos de edición, programación, consultaría, hosting,
proceso de datos e reparación e mantemento. as telecomunicacións
comprenden os operadores así como a provisión de servizos e aplica-
cións especializadas.

10
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no subsector de contidos atopamos varias ramas de actividade. por un
lado están as empresas dedicadas á edición de libros, xornais, revistas e
directorios, sexa en formato impreso ou dixital, e a gravación de sons e
música. actividades de produción, postprodución, distribución, exhi-
bición de películas, anuncios, programas para televisión e gravacións so-
noras ou musicais orixinais, ademais da compra-venda de dereitos de
distribución e de autor. inclúe tamén todas as actividades relacionadas
coa programación e a emisión de radio e televisión,  os videoxogos e a
publicidade on-line.

número de empresas

o número de empresas activas en España no sector das tic e dos conti-
dos era de 29.277 en 2013, un 2,2% máis que o ano anterior. o 70% delas
pertence ao sector tic e o 30% restante son empresas do sector dos con-
tidos. o subsector de servizos tic é o que conta con maior número de
empresas, máis de 19 mil, o que supón o 66%, e destas as empresas de ac-
tividades informáticas ascenden a 12.584, representando cerca do 43%.

por comunidades autónomas, madrid e cataluña son as que concentran
o maior número de empresas, aglutinando entre ambas o 54%, madrid
reúne o 31% e cataluña o 23%. a estas séguenas andalucía e a comuni-
dade valenciana cun 9% cada unha, sumando as dúas un 18%. o 28% res-
tante de empresas atópanse repartidas entre Galicia (5%); país vasco (5%);
aragón, castela-león e canarias, cada unha cun 3%; castela-a mancha,
asturias e illas baleares, cada unha cun 2%; e finalmente a cantabria, mur-
cia, Estremadura e navarra, ás que lles corresponde un 1% a cada unha.

o sector tic que é o que nos interesa, e máis concretamente dentro del
as actividades informáticas, presenta as seguintes magnitudes. represén-
tano en 2013 un total de 20.565 empresas, que supoñen un 3,4% máis
que o ano anterior. a maior parte son empresas de servizos tic (94%)
e só o 6% son de fabricación. dentro das empresas de servizos que aca-
bamos de mencionar, destacan as actividades informáticas que agrupan
a un 61,2% do total de empresas do sector tic. Entre 2009 e 2013, a
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súa taxa de crecemento foi do 3%, incrementándose o sector con máis
de 2.319 empresas; xa en 2012 houbo un aumento dun 2,2% o que pon
de relevo a evolución positiva desta rama de actividade económica.

cifra de neGocio do sector tic e dos contidos

En 2013 a cifra de negocio acadou os 88.163 millóns de euros, un 4,1%
menos que en 2012 pero moderando a caída do 8,8% que se deu ese ano.
os que máis caeron entre 2008 e 2013 son telecomunicacións e conti-
dos, con 9.400 e 6.100 millóns respectivamente. as empresas de activi-
dades informáticas, que caeron 1.198 millóns, son as que mellor se
comportaron nese período.

a cifra de negocio das actividades informáticas medrou un 0,1% en
2013, e as actividades que máis contribúen a este crecemento son as de
programación e portais web, que aumentan un 2,8% e un 2,5% respec-
tivamente. tamén varían positivamente as ramas de xestión de recursos
informáticos e a de proceso de datos e hosting. no lado negativo destaca
a rama de consultaría informática que cae un 3,1%.

persoas empreGadas no sector tic e os contidos

o persoal ocupado permanece practicamente estable en 2013, só cae un
0,6% respecto a 2012. o número de persoas ocupadas  ascendeu a
394.889 persoas. a maior parte do emprego fornéceno as empresas tic,
cun 78%, mentres que o sector de contidos supón só o 18,4% dos em-
pregos do sector. as empresas de actividades informáticas empregan a
máis de 214.000 persoas, o que representa o 54,3%, máis da metade do
emprego total. séguenas as telecomunicacións, con 61.000 persoas em-
pregadas, a maior parte procedentes dos operadores de telecomunica-
cións que chegan aos 45.459 empregos.

as empresas de programación crearon 1.018 empregos en 2013, un 4%
máis que en 2012, as de hosting e proceso de datos presentan o mesmo
crecemento, un 4%. outras que tamén aumentaron en volume de em-
prego foron a edición de videoxogos (9,8%), os portais web (2,7%) e a
xestión de recursos informáticos (1,9%).

12
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As mulleres no sector TIC

segundo datos do informe as mulleres no sector tic, que publicou en
2013 o observatorio da sociedade da información e a modernización
de Galicia (osimGa), adscrito á axencia para a modernización tec-
nolóxica de Galicia (amtEGa),  que podes descargar neste enderezo:
http://www.osimga.org/export/sites/osimga/gl/documentos/d/as_m
ulleres_no_sector_tic_2013.pdf, a fenda de xénero é unha realidade
no sector das tic e dos contidos.

En Galicia as mulleres representan o 37,5% do total de persoal do sector
tecnolóxico, un pouco por riba da media europea que está no 36%. a por-
centaxe de empresas tic galegas con asalariados/as que contan con al-
gunha muller en postos de dirección é dun 18,1%, fronte ao 16% do
conxunto que se dá en Europa. pero só o 17,6% das mulleres que traballan
neste sector en Galicia desenvolven funcións tic, cando no caso dos
homes a porcentaxe é moito máis elevada, un 46,4%. Esta presenza de mu-
lleres nas empresas tic galegas varía en función das actividades desenvol-
vidas, as empresas de telecomunicacións son as que contan con máis
mulleres (un 46,4%) nos seus cadros de persoal.

Esta fenda de xénero no eido empresarial tecnolóxico atopámola xa na
desigual proporción de homes e mulleres que acceden a estudos univer-
sitarios relacionados coas tic, pois no curso 2010-2011 dos 309 titu-
lados/as en carreiras tecnolóxicas nas tres universidades galegas, só 66
eran mulleres, o que representa un 20%.

nas actividades de i+d+i do total de persoal dedicado a tarefas relacio-
nadas coa investigación, o desenvolvemento e a innovación, un 80,8%
son homes e o restante 19,2% son mulleres.

a comisión Europea fixo pública unha serie de recomendacións e pro-
postas de actuación para favorecer a presenza das mulleres neste ámbito
económico. Entre as medidas cabe destacar: construír unha imaxe reno-
vada do sector entre as mulleres e a sociedade en xeral, empoderar as mu-
lleres e aumentar o número de empresarias no sector das tic.

13
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na axenda dixital 2014.gal recóllense liñas de actuación referidas á par-
ticipación e o empoderamento das mulleres na sociedade da informa-
ción, como son:

• potenciar o centro demostrador tic Galicia
https://cdtic.xunta.es/es  como espazo de emprendemento para que as
mulleres poidan desenvolver proxectos empresariais e tecnolóxicos.
• fomentar a rede de centros para a modernización e a inclusión
(cEmit) https://rede cemit  para impulsar as tic entre as mulleres.
• levar a cabo programas formativos orientados a mulleres e asociacións
de mulleres para incentivar a participación destas nas ensinanzas técnicas
relacionadas coas tic e na i+d+i.

14
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Competencias máis demandadas no sector 
das TIC

informática e telecomunicacións é un dos sectores que máis competen-
cias require por parte das persoas que traballan nel. as novas linguaxes
e o imparable desenvolvemento das novas tecnoloxías converteron este
sector nun dos máis cambiantes e nutridos do momento.

a seguir recompilamos os coñecementos máis demandados nas ofertas
da categoría "informática e telecomunicacións" publicadas en diferentes
medios e que pode ser útil para revisar o voso currículo e engadir os co-
ñecementos desenvolvidos nas vosas experiencias laborais tal e como os
están a demandar as empresas nas súas ofertas.

coñecementos máis demandados polas empresas nas ofertas de

informática e telecomunicacións:
administración de bases de datos
1. oracle
2. sQl server
3. network specialist
4. ip (internet protocol)
5. voip

análise
1. Java
2. J2EE
3. spring
4. oracle
5. Javascript

arquitectura
1. J2EE
2. Java
3. spring
4. struts
5. .nEt

15
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calidade
1. Jira
2. selenium
3. itil
4. .nEt
5. Qa
xestión de proxectos
1. Java
2. itil
3. Xestión de proyectos
4. .nEt
5. J2EE
Hardware, redes e seguridade
1. cisco
2. ccna
3. Windows
4. linux
5. checkpoint
Helpdesk
1. Helpdesk
2. Windows
3. linux
4. microso office
programación
1. Java
2. J2EE
3. .nEt
4. spring
5. pHp
sistemas
1. linux
2. unix
3. vmware
4. Windows
5. Weblogic
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telecomunicacións
1.cisco
2.ccna
3.c++
4.python
5.administración de seguridade de redes

os postos máis ofertados son os de programadores/as (31%), consulto-
res/as (11%), técnicos/as informáticos (8%) e analistas (8%), con sala-
rios medios que poden oscilar entre os 21.000  e  os 38.000€, segundo o
grao de especialización.

son postos de difícil cobertura os correspondentes ás profesións de ar-
quitecto/a móbil, programador/a abap, programador/a cobol, ar-
quitecto/a Java e consultor/a negocio intelligence. o alto nivel de
especialización e a crecente demanda que experimenta o sector fai que
estas profesións se convertan en vacantes con moitas máis posibilidades
en canto a perspectivas salariais e oportunidades de contratación.

aplicacións para móbiles. a industria das aplicacións móbiles continúa
crecendo a un ritmo imparable. un novo estudo da  comisión  Europea
apunta  a  que  o  sector  das  apps contribuirá  notablemente  a  xerar
emprego nos próximos anos. segundo os resultados dun estudo elabo-
rado por GiGaom e nui Galway, este sector xerará ao redor de 5 mi-
llóns de novas vacantes para desenvolvedores/as e cargos de xestión en
Europa de aquí a 2018. calcúlase que esta cifra contribuirá cun total de
63 billóns de euros á economía europea.

o sector das apps emprega actualmente 1.800.000 persoas na unión
Europea. un millón destes traballadores/as son desenvolvedores/as e
800.000 ocupan cargos de mercadotecnia e xestión. o informe tamén
sostén que o total de ingresos se cuadriplicarán e pasarán de 11,5 billóns
de euros en 2013 a 46 billóns de euros en 2018, grazas ao desenvolve-
mento de novas aplicacións para o sector de bens de consumo,  a banca,
os medios e o comercio. a brecha de xénero tamén é unha realidade na
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industria das aplicacións móbiles. o informe sinala que actualmente hai
só un 9% de mulleres traballando neste sector.

os xogos, un sector en auxe. os desenvolvedores de xogos encabezan o
sector das apps en Europa. segundo o estudo, 28 compañías de xogos
europeas concentran o 40% dos ingresos xerados polas 100 apps máis
vendidas en Europa e os Estados unidos. das cinco compañías mundiais
que encabezan o ranking de apps máis vendidas, tres son empresas de
xogos de orixe nórdica.

actualmente, as vacantes correspondentes ás tecnoloxías da información
(ti) representan un 17% do total de ofertas publicadas no portal info-
Jobs. informática, telecomunicacións e multimedia, son os tres sectores
que rexistraron un nivel máis alto de emprego.

outra tendencia do sector é a externalización de servizos

a pesar de todo, nos últimos anos o sector das tic experimentou unha
evolución importante. sen ir máis lonxe, España converteuse en pouco
tempo no país con maior taxa de penetración de smartphones segundo o
último estudo spain digital future in focus de comscore. a explosión
do cloud computing, un sistema cada vez máis adoptado nas empresas,
o despregamento de estratexias social negocio e a incorporación de big
data  propiciou, cunha tendencia crecente, a externalización de servizos:
un factor clave para desencadear novas sinerxías laborais nas corporacións.

de  feito,  o  máis  probable  é  que  nos  próximos  anos  se  produza  unha
reestruturación importante das funcións dos empregados e empregadas
dentro dos departamentos it das empresas. prevese unha  externalización
masiva  destes  servizos,  de  modo  que  gran  parte  dos  enxeñeiros e en-
xeñeiras poderían rematar traballando en compañías ou axencias que
atendan externamente os procesos tecnolóxicos de varias corporacións.

a segunda parte desta problemática ten que ver coa sobrecualificación.
E é que a caída salarial tamén prexudicou a uns demandantes de emprego
cada vez máis sobrecualificados. o 64% dos candidatos e candidatas que
en 2012 quería acceder a un posto de traballo no sector das tic contaba

18
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con estudos universitarios e formación superior (máster e posgrao) e só
un 39% das vacantes demandaba esta formación.

enlaces interesantes:
observatorio da sociedade da información e a modernización de Galicia:
www.osimga.org/gl

Este observatorio conta, entre outras seccións importantes, con liga-
zóns a webs de Galicia, estatais e internacionais pinchando aquí:
http://www.osimga.org/gl/ligazons/ligazons_estatais/ 

Esta outra páxina da consellería de traballo tamén conta con ligazóns
do sector: https://cntg.xunta.es/web/cnt/enlac

artigo: Los informáticos no entienden de paro, do diario El país:
http://economia.elpais.com/economia/2012/06/15/actual-
dad/1339777853_083430.html

tic Galicia é un foro de referencia sobre tecnoloxías da informa-
ción e as comunicacións de Galicia: 
(http://www.galiciatic.com/spa/galiciatic.asp?var2=Galicia%20ti
c%a0presentaci%f3n&var3=112&var1=1)

fiGuras profesionais do sector das tic

a continuación ofrecemos un breve resumo das funcións dalgunhas das
diferentes figuras profesionais do sector das tic:

administrador/a
un administrador de sistemas é a persoa que ten a responsabilidade
de deseñar, implementar, executar e asegurar o correcto funciona-
mento dun sistema informático, ou algún aspecto deste. os termos
administrador de rede, especialista de rede e analista de rede de-
signan a aquelas ocupacións laborais nas que os enxeñeiros se ven
involucrados en redes de computadoras, ou sexa, as persoas que se
encargan da administración da rede. os administradores de rede
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son basicamente o equivalente de rede dos administradores de sis-
temas: manteñen o hardware e soware. o administradores de
bases de datos (dba1) son profesionais que administran as tec-
noloxías da información e a comunicación, sendo responsable dos
aspectos técnicos, tecnolóxicos, científicos, intelixencia de negocio
e cuestións legais de bases de datos.

analista
profesional especializado da área de informática encargado do des-
envolvemento de aplicacións no que fai referencia ao seu deseño e
obtención dos algoritmos, tamén analiza as posibles utilidades e
modificacións necesarias dos sistemas operativos para unha maior
eficacia dun sistema de informático. tamén poden encargarse de
prestar apoio.

analista-programador/a
persoa que xunta os dous saberes, fai análise de sistemas informáti-
cos, e tamén programa nunha ou varias linguaxes de computación.

arquitecto/a tic
Establece os parámetros tecnolóxicos sobre os que se desenvolverán
os proxectos de sistemas dentro da organización.

auditor/a
o  auditor  informático  ten  que  velar  pola  correcta  utilización
dos  amplos  recursos  que  a empresa pon en xogo para dispoñer dun
eficiente e eficaz sistema de información. 

desenvovolvedor/a web
a persoa que traballa en desenvolvemento web é a responsable da
atender a parte técnica necesaria para crear un sitio web. traballa
naquilo que non se ve dunha web, programando en diferentes lin-
guaxes como css, Html, pHp, sQl, perl, et. 

deseño web
pola súa parte, a persoa que se dedica ao deseño web é a responsable
da creatividade; debe comprender cales son as necesidades dos clien-
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tes e darlles forma ás mesmas. É a persoa responsable da imaxe, do
look da web, e o seu traballo consiste en tarefas de ilustración, creación
e adecuación de imaxes, edición de texto, programación en css e
Html e outras funcións relacionadas coa aparencia das webs. pre-
cisa saber de deseño, fontes, usabilidade da web e amplos coñecemen-
tos de photoshop, dreamweaver e illustrator.

Esta ligazón fala das diferenzas  entre as dúas figuras profesionais
que acabamos de comentar http://www.basekit.com.mx/baseki-
teca/diferencias-entre-un-desarrollador-y-un-disenador-web.

Helpdesk
sección de atención ao cliente do departamento de solucións in-
formáticas. o persoal de helpdesk  é o que atende, por exemplo, a
chamada do cliente ao seu operador porque non lle funciona o
adsl. tamén os hai nas grandes empresas dando servizo de help-
desk ao resto do persoal para resolver algún problema cos seus equi-
pos, programas etc.

programador/a
Escribe, depura e mantén o código fonte dun programa informá-
tico, é dicir, do conjunto de instrucciones que executa o hardware
dunha computadora para realizar unha tarefa determinada.

redes / seguridade
profesionais con coñecementos moi elevados de programación;
altos coñecementos de redes, protocolos, manexan a terminal (con-
sola) a un bo nivel, aprenden todas as técnicas de intrusión, explo-
tación etc.

seo / posicionamiento web
É o proceso de mellorar a visibilidade dun sitio web nos resultados
dos diferentes buscadores.

soporte técnico
tratan de axudar a usuarios e usuarias  a resolver determinados pro-
blemas con algún produto.

21
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técnico/a de base de datos
crea e manipula bases de datos.

técnico/a de sistemas
mantemento, supervisión, reparación, creación de scripts, automa-
tización de tarefas sobre os servidores e os seus sistemas operativos e
aplicacións.

técnico/a hardware
repara os compoñentes físicos do pc.

técnico/a soware
require coñecementos teóricos e prácticos para desempeñarse efi-
cientemente no manexo e utilización de soware, dende a progra-
mación, xeración de contidos multimedia, ata o desenvolvemento
de calidade en tecnoloxías de información.

tester
un tester é aquel que se dedica a realizar probas a novas aplicacións
ou a modificacións de aplicacións existentes.

22
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Formación e cualificación no sector das TIC

Q ue son os certificados de profesionalidade? 

o certificados de profesionalidade son acreditacións oficiais das cualifi-
cacións que posuímos no ámbito laboral. podemos conseguilos de dúas
formas: vía formación asociada a ditos certificados ou vía recoñecemento
da experiencia profesional. o Goberno estableceu un catálogo nacional
de cualificacións profesionais (cncp) que teñen unha formación aso-
ciada que se relaciona no catálogo modular de cualificacións profesio-
nais. a Xunta de Galicia é a encargada da expedición dos certificados de
profesionalidade,  segundo o que se establece no real decreto 395/2007,
de 23 de marzo, polo que se regula o subsistema de formación profesio-
nal para o emprego. nesta ligazón da Xunta de Galicia podes informarte
http://traballo.xunta.es/esquema-certificados-profesionalidade 

o real decreto 34/2008, do 18 de xaneiro, polo que se regulan os cer-
tificados de profesionalidade, establece que un certificado de profesio-
nalidade configura un perfil profesional entendido como un conxunto
de competencias profesionais identificables no sistema produtivo, e re-
coñecido e valorado no mercado laboral. tanto o subsistema laboral
como o educativo están vinculados polas unidades de competencia, de
forma que unha vez acreditadas son recoñecidas polos dous subsistemas.

recoñecemento da experiencia profesional

o recoñecemento da experiencia laboral é un proceso polo que as per-
soas que teñen experiencia e/ou formación non oficial, poden obter un
certificado de profesionalidade, unha acreditación oficial de ámbito es-
tatal con efectos profesionais e académicos. nesta ligazón accedes a un
folleto da Xunta con información de quen pode beneficiarse, que requi-
sitos hai que cumprir, como se accede etc.:
http://traballo.xunta.es/opencms/biblioteca/documentos/conti-
dos_Estandar/formacion_e_cualificacions/reconecemento_experien-
cia_profesional/tarxeton_informativo_galego.pdf 
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para máis información podes acceder a esta outra ligazón http://traba-
llo.xunta.es/portada-reconecemento-experiencia-profesional do portal
de traballo da Xunta de Galicia ou dirixirte ao instituto Galego das
cualificacións no teléfono 981 546 840 ou a través da súa web
http://emprego.xunta.es/cualificacions/ . tamén te poderán informar
na túa oficina de emprego, nos centros de formación etc.

formación universitaria

a formación universitaria existente na nosa comunidade na rama in-
formática pode cursarse en:

universidade de santiago de compostela (usc)
ofrece o grao en enxeñería informática e pódese consultar picando
no grao correspondente
na web http://www.usc.es/gl/titulacions/titulaionoficgrao.html

universidade da coruña (udc)
a da coruña tamén ofrece o mesmo grao en enxeñería informática
que se pode consultar picando no grao correspondente na web
http://estudos.udc.es/gl/degrees.

universidade de vigo (uviGo)
a universidade de vigo ofrece o grao en enxeñería informática e
en programas simultáneos o grao en administración e dirección
de empresas (adE) e o grao en enxeñería informática que pode
consultarse picando no grao correspondente na web:
http://www.uvigo.es/uvigo_gl/estudos/ 

formación profesional. ciclos formativos. É a formación profe-
sional que está regulada polas autoridades educativas e configurada en
ciclos, que poden ser básicos, medios e ciclos superiores. na ligazón
http://www.edu.xunta.es/fp/oferta-fp, podes consultar a oferta forma-
tiva para Galicia e neste outro accedes a un documento pdf con toda a
oferta organizada por familias profesionais e centros que a imparten
http://www.edu.xunta.es/fp/webfm_send/4884 
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Enderezo da consellería de Educación da Xunta de Galicia para infor-
mación de todas as familias profesionais da formación profesional
https://www.edu.xunta.es/fp/familias-profesionais. ligazón a centros
públicos onde poder cursar os ciclos de formación profesional
http://www.edu.xunta.es/fp/oferta-fp

a formación profesional actual ofrece unha base sólida xeral e unha espe-
cialización acorde co mercado laboral e o coñecemento práctico das  novas
tecnoloxías.  unha  das  claves  destes estudos é a conexión entre o mundo
educativo e o mundo produtivo, aspecto que se trata de garantir combi-
nando a formación no centro educativo coa formación nas empresas.

a oferta formativa na rama da informática estrutúrase en ciclos forma-
tivos básicos* , medios e superiores e abrangue os seguintes:

ciclos formativos de Grao básico
- informática e comunicacións.
- informática de oficina.

ciclo formativo de Grao medio
- sistemas micro informáticos e redes (smr).

ciclos formativos de Grao superior
- administración de sistemas informáticos en rede (asir).
- desenvolvemento de aplicacións multiplataforma (dam).
- desenvolvemento de aplicacións web (daW). 

actualmente, a formación profesional pódese cursar mediante as seguin-
tes modalidades:

- réxime ordinario na modalidade presencial.
- réxime das persoas adultas na modalidade presencial (oferta mo-
dular).
- réxime da persoas adultas na modalidade a distancia (oferta mo-
dular).
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- réxime de prazas para formación profesional dual.
- oferta de prazas para probas libres de ciclos formativos.
- oferta de fp en centros privados.

fp adultos/as

nesta ligazón poderás atopar información sobre oferta, procesos, trámites,
requisitos e impresos, tanto no réxime ordinario, como nos réximes de adultos
presencial e a distancia http://www.edu.xunta.es/fp/admision-informacion-
oferta-impresos .

a formación dual é unha nova oferta do sistema de formación profesional
que se caracteriza porque a formación é compartida entre un centro edu-
cativo e unha empresa. para saber máis sobre esta modalidade podes acudir
a: http://www.edu.xunta.es/fp/formacion-profesional-dual-en-galicia

as probas libres, ofrécense como unha vía alternativa para obter as titu-
lacións de técnico ou técnico superior sen necesidade de cursar as ensi-
nanzas de ciclos formativos de grao medio e grao superior de forma
presencial ou a distancia. Están destinadas a persoas que xa teñen unha
importante formación nun determinado campo profesional pero non
dispoñen do título e que son capaces de planificar o seu estudo de maneira
individual sen necesidade de apoio, presentándose a unha única proba
de cada módulo profesional. soen convocarse nos meses de abril/maio a
través do diario oficial de Galicia (doG). a última convocatoria e toda
a información necesaria para presentarse pode consultarse na seguinte li-
gazón: http://www.edu.xunta.es/fp/probas-libres-obtencion-titulos-ci-
clos-formativos-fp-loE

a información correspondente ás distintas modalidades existentes en Galicia
pódese ver en http://www.edu.xunta.es/fp/oferta-fp. nesta páxina atoparás
os perfís profesionais dos distintos ciclos formativos que se ofrecen en Gali-
cia, informándote ademais do nivel profesional de cada ciclo, competencia
xeral, postos de traballo máis relevantes para os que capacitan e módulos
que os compoñen, así como o título que se obtén. tamén te permite descar-
gar os ficheiros dos programas de cada ciclo publicados no doG.
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Formación para persoas desempregadas

Este apartado refírese á formación dirixida ás persoas en situación de des-
emprego: cursos afd e obradoiros de emprego, fundamentalmente. toda
a información sobre formación e cualificación profesional que ofrece o
sistema público podes atopala no portal de traballo da Xunta de Galicia
http://traballo.xunta.es/portada-formacion-e-cualificacions a oferta for-
mativa pública dirixida fundamentalmente a persoas desempregadas pode
consultarse na pestana de formación E cualificacións, onde
podemos acceder ao ficHEiro dE EspEcialidadEs forma-
tivas asociadas, a maioría delas, ao certificados de profesionalidade que
comentamos ao inicio deste apartado de formación. a seguinte ligazón
lévate directamente ao ficheiro http://traballo.xunta.es/listaxe-de-espe-
cialidades-formativas que para a familia de informática e comunicacións
inclúe as seguintes especialidades:

informática e comunicacións:
ifcd0110  confección e publicación de páxinas web (560 h) nivel 2 
ifcd0111  programación en linguaxes estruturadas de aplicacións de 

xestión (590 h) nivel 3
ifcd0112  programación con linguaxes orientadas a obxectivos e bases 

de datos relacionadas (710h) nivel 3
ifcd0210  desenvolvemento de aplicacións con tecnoloxías web (590 h)

nivel 3 
ifcd0211 sistemas de xestión de información (590 h) nivel 3
ifci02 sistemas de información xeográfica e computerizada (100 h) 

nivel 3
ifci17 técnico en soware ofimático (350 h) nivel 3 
ifcm0110  operación en sistemas de comunicacións de voz e datos (550 h)

nivel 3
ifcm0111  mantemento de segundo nivel en sistemas de radiocomunicacións

(680 h) nivel 3
ifcm0210  mantemento de primeiro nivel en sistemas de radiocomunicacións

(580 h) nivel 2
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ifcm0310  Xestión de redes de voz e datos  (610 h) nivel 3
ifcm0410  Xestión e supervisión de alarmas en redes de comunicacións 

(680 h) nivel 3
ifct0108  operacións auxiliares de montaxe e mantemento de sistemas 

microinformáticos (370 h) nivel 1 
ifct0109  seguridade informática (500 h) nivel 3
ifct0110  operación de redes departamentais (530 h) nivel 2
ifct0209  sistemas microinformáticos (600 h) nivel 2
ifct0210  operación de sistemas informáticos (600 h) nivel 2
ifct0309  montaxe e reparación de sistemas microinformáticos (510 h) 

nivel 2
ifct0310  administración de bases de datos (650 h) nivel 3
ifct0409 implantación e xestión de elementos informáticos en sistemas

domóticos/inmóticos de control de accesos e presenza, e de 
vídeo vixilancia (540 h) nivel 3

fct0410  administración e deseño de redes departamentais (610 h) nivel 3
ifct0509 administración de servizos de internet (590 h) nivel 3
ifct0510  Xestión de sistemas informáticos (500 h) nivel 3
ifct0609  programación de sistemas informáticos (590 h) nivel 3
ifct0610 administración e programación en sistemas de planificación 

de recursos empresariais e de xestión relacionados con cliente 
(650 h) nivel 3.

niveis de cualificación

como podes observar, a listaxe presenta o código da especialidade for-
mativa, a súa denominación, a duración en horas e o nivel de cualifica-
ción. os niveis de cualificación están establecidos no real decreto
1128/2003, do 5 de setembro, que regula o catálogo nacional de cuali-
ficacións profesionais establecendo no anexo ii, con cinco niveis de cua-
lificación dos cales a formación profesional polo emprego da que estamos
a falar acredita os niveis 1, 2 e 3. Estes niveis establecen o grao de compe-
tencia e responsabilidade requirido en cada caso.
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reQuisitos de acceso seGundo os niveis de cualificación

segundo o nivel de cualificación establecido en cada formación requí-
rense uns requisitos mínimos que hai que cumprir, salvo no nivel 1:

nivel 1: sen requisitos formativos nin profesionais.

nivel 2: posuír o título de graduado en educación secundaria obri-
gatoria (Eso),  ter superada a proba de acceso a ciclos formativos
de grao medio, contar cun certificado de profesionalidade do
mesmo nivel ou cun certificado de profesionalidade de nivel 1 da
mesma familia profesional, ter aprobada a proba de acceso á uni-
versidade (pau) para maiores de 25 anos.

nivel 3: ter o título de bacharelato ou un certificado de profesiona-
lidade do mesmo nivel, ter superado con éxito a proba de acceso ao
ciclo formativo de grao superior, posuír un certificado de profesiona-
lidade de nivel 2 da mesma familia profesional ou ter superada a proba
de acceso á universidade (pau) para maiores de 25 e/ou 45 anos.

En calquera das dúas ligazóns que figuran a continuación pódese con-
sultar puntualmente toda a oferta formativa en curso na nosa comuni-
dade http://traballo.xunta.es/afd 
http://emprego.xunta.es/cmspro/contido/botones/ofertasformacion/#

os datos de contacto dos centros homologados que se encargarán de
impartilas están aquí http://traballo.xunta.es/rede-de-centros. 

importante. para acceder a esta formación o máis recomendable é que
a solicites na túa oficina de emprego, onde podes asesorarte coa persoa
responsable de formación.

centro de novas tecnoloxías de Galicia (cntG)
o centro de novas tecnoloxías de Galicia (cntG):
https://cntg.xunta.es/web/cnt/home  organízase como un centro con
xestión e dirección pública encadrado na estrutura orgánica da direc-
ción Xeral de Emprego e formación da consellería de traballo e be-
nestar da Xunta de Galicia.
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o seu obxectivo primordial é contribuír á formación, dende a propia
Galicia, dun colectivo profesional dinámico e tecnicamente preparado
que saiba dar resposta ás necesidades, retos e proxectos dos diversos sec-
tores do tecido relacionados coas novas tecnoloxías e a sociedade da in-
formación.

as actividades de formación do cntG poden consultarse no seguinte
enderezo: https://cntg.xunta.es/web/cnt/formacion

oferta privada de formación

pola súa vez, na rama da informática existe unha importante e ampla for-
mación privada, tanto presencial como on-line. moitos destes cursos
non son bonificados, polo que o seu custo pode ser elevado. neste apar-
tado podemos atoparnos con:
centros privados HomoloGados de formación profesional.
son centros homologados para impartir ensinanzas conducentes a unha
titulación oficial de técnico e/ou técnico superior. pódense consultar
picando na ligazón correspondente da páxina web:
http://www.edu.xunta.es/fp/oferta-fp.

outras academias ou centros de formación privados

1.  academias privadas con cursos de nivel básico e temas ofimáticos:
http://www.novochip.com/formacion-cursos-informatica.asp
http://www.acmegalicia.com/index.html
http://www.adams.es
http://www.prismaformacion.com
http://www.einsteinvirtual.es/
http://www.iet-formacion.com/
http://www.exitae.es/informatica
http://www.infortastiera.com/formacion.htm
http://www.esgarrv.com/formacion.html
http://www.cadinformatica.com/
http://www.easysystem.es/cursos-de-informatica/
http://www.samicro.com/cursos/cursos-presenciales/
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http://www.todoeduca.com/academia/netinformatica.html
http://www.netinformatica.info/
http://www.esgarrv.com/formacion.html

2.-cursos especializados: son cursos destinados a persoas con coñece-
mentos previos na materia, abranguen cursos de programación, certifi-
cacións etc.

http://afi-formacion.com/spa/default.php
http://www.fortekinformatica.com/index.html
http://www.systemsc.net/index.php?option=com_content&view
=article&id=510
http://www.tesdai.com/index.php/cursos
http://www.pcarrier.com/web/

e máis oferta on-line en: http://www.lectiva.com/cursos-de-informa-
tica-tecnologia-en-el-extranjero.htm 

recursos para a busca de ofertas

os recursos para buscar emprego son abundantes. a seguir ofrecemos
algún recursos que esperamos resulten útiles.

axencia local de colocación – concello de santiago
a axencia local de colocación do concello de santiago de compostela,
que todos os días actualiza as ofertas que publica na súa web http://axen-
cialocaldecolocacion.org/ un pouco máis adiante preséntase un estudo
das ofertas publicadas do sector tic neste boletín nos anos 2013 e 2014.

asociacións e federacións sectorias
a través delas poderás acceder a moitas empresas e tamén a formación,
novas, informes etc. son un bo recurso para a busca de emprego. algun-
has das máis importantes son:

cluster tic Galicia
http://www.clusterticgalicia.com/portada.php?idioma=gl  é unha aso-
ciación sen ánimo de lucro que desde 2008 reúne empresas, asociacións
empresariais, colexios, asociacións profesionais e outros axentes do ma-
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crosector das tic de Galicia. ligazón aos seus asociados
http://www.clusterticgalicia.com/directorio.php?sec=15&idioma=gl 

agestic 
http://www.agestic.org/  asociación Galega de Empresas de tecnolo-
xías da información  e a comunicación.  a ligazón aos  asociados  é
http://www.agestic.org/asociados contén información sobre as activi-
dades empresariais que realizan.

ineo 
http://www.ineo.org/gl/ineo/quienes-somos/ é outra entidade que re-
presenta a empresas do sector tic en Galicia. para acceder ó listado e
contacto coas empresas que ten asociadas  http://www.ineo.org/gl/so-
cios/nuestros-socios/

soware libre
En soware libre atopamos tamén diferentes asociacións, como a fede-
ración nacional de Empresas de soware libre (asolif), de ámbito
estatal http://www.asolif.es/ En Galicia temos aGasol asociación
Galega de soware libre http://www.agasol.gal/ 

emprego no estranxeiro
podes consultar a Guía de emprego no estranxeiro na páxina da axencia
local de colocación do concello de santiago de compostela, que conta
con algunha información sobre oportunidades de emprego no sector
tic en países como malta. para acceder a esta guía http://axencialo-
caldecolocacion.org/media/guia_estranxeiro.pdf

Webs das propias empresas
moitas empresas teñen unha plataforma de emprego para recibir currícu-
los e colocar as súas ofertas. Esta guía permíteche acceder ás webs da maio-
ría das empresas do sector tic a través das asociacións que as representan.

portais de emprego
listaxe cos principais portais web de busca de emprego no sector da in-
formática e as novas tecnoloxías tanto no mercado nacional como in-
ternacional:
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http://www.tecnoempleo.com/ 
http://www.tecnotrabajos.com/ 
http://www.lawebdelprogramador.com/ 
http://www.uxplora.com/ 
http://www.ati.es/jobs/ 
https://informaticos.bebee.com/ 
http://www.tecnojobs.com/ 
http://www.globalengineers.es/ 
http://www.ticjob.es/ 
http://www.empleofreelanceinformatica.com/ 
http://www.empleofreelanceinformatica.com/ 
http://www.wiseri.com/ofertas-de-trabajo 
http://worksarray.com/ 
https://betabeers.com/post/ 

tamén podemos atopar ofertas de emprego en portais non especializa-
dos que publican ofertas de traballo en todos os sectores.

http://www.infojobs.net/ 
http://www.infoempleo.com/ 
http://es.trabajar.com/ 
http://www.laboris.net/ 
http://www.infoempleo.com/ 
http://www.monster.es/ 
http://www.trabajando.es/ 
http://acciontrabajo.com/ 
http://www.adecco.es/Home/Home.aspx 
http://www.aldaba.com/ 
http://www.altagestion.es/ 
http://www.bolsadetrabajo.com/
http://www.canaltrabajo.com/ 
http://www.computrabajo.es/ 
http://www.empleo.net/ 
http://www.expansionyempleo.com/ 
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http://ww1.innovajob.com/ 
http://www.interempleo.es/ 
http://www.randstad.es/ 
http://www.selectett.es/ 
http://www.opcionempleo.com/
http://www.galiciaempleo.net/

análise das ofertas publicadas no boletín de ofertas de em-
preGo da axencia local de colocación

a través desta sección queremos dar unha idea das demandas do sector
tic no mercado laboral de Galicia. Empezamos polas ofertas publica-
das en xaneiro de 2014 e máis adiante aparece unha relación das publi-
cadas no mesmo boletín entre xuño e outubro de 2013. se non se indica
outra cousa é que foron anunciadas en infojobs.

ofertas publicadas en xaneiro de 2014:
provincia de a coruña:

- programador/a web: desenvolvemento frontal. ciclo superior e
experiencia laboral.
- programadores e analistas programadores.net. fp medio, 2 anos
de experiencia en desenvolvemento net, ou  Enxeñería técnica en
informática.
- programadores J2EE web service,  fp medio con 2 anos de expe-
riencia programando con Java/J2EE e Web service. Enxeñería técnica
en informática.
- analista Java. fp superior e experiencia demostrable en análise Java.
- programador/a Junior. Enxeñería técnica en informática e tele-
comunicacións ou cs en desenvolvemento de aplicacións infor-
máticas. amplos coñecementos e dous anos de Java J2EE, pringe
Jsps, Eclipse, svn, coñecementos de Javascrip e Html5.
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- analista programador/a web sphere commerce. Enxeñería téc-
nica en informática e telecomunicacións.
- analista programador/a Web sphere commerce. ciclo superior.
- analista programador/a Web sphere commerce. Enxeñeiro su-
perior en informática, polo menos 2 anos de experiencia en Web
sphere commerce server e nivel alto de inglés.
- programador/a Java con cXf. fp superior informática progra-
mación Java con cXf, 3 anos de experiencia demostrable, base de
datos db2. titulación univesitaria.
- programador/a srJava/cXf. fp superior informática Java/J2EE
servidor cXf, base de datos db2, desenvolvemento de servizos
web.
- Enxeñeiro/a sWJava-springs coñecementos.net. ciclo superior
en informática ou enxeñeiro superior en informática. Experiencia
en execución de proxectos Java, coñecementos de programación
portátiles e android.
- JavaJ2EE, programador/a ap’’s. ciclo superior informática, an-
droid e base de datos.
- programador/a asp.nEt sQl server. Enxeñería  técnica en in-
formática de xestión e experiencia de 2 anos en programación.
- analista ou JpJava, J2EE, perfil técnico. cs en informática, ampla
experiencia en Java, coñecementos e experiencia en spring, Hiber-
nate, servizo Web.
- programador/a xefe/a. fp superior, experiencia dun ano progra-
mando en Java e coñecementos de cXf, spring, Hibernate e maven.
- analista programador/a pHp. Experiencia de 1 ano en desenvol-
vemento con pHp, en bbdd en mongodb e mYsQl. publicada
en infoempleo.com
- técnico de aplicacións Help desk. coñecementos tecnolóxicos
linguaxe sQl e coñecementos de lingua galega. publicada en in-
foempleo.com
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- analista programador/a. Experiencia 3 anos. publicada en info-
empleo.com
- informático. fpii administración de sistemas informáticos (úl-
timos 5 anos). publicada en infoempleo.com

provincia de pontevedra:

- programador/a Html css3/maquetador/a Web. fp superior,
experiencia en Html, css3, maquetación web e programación
Javascrip.
- sistemas perfís informáticos con francés. cs en informática, ex-
periencia ou coñecementos de sistemas informáticos, coñecemen-
tos de bases de datos e nivel alto de francés.

Entre xuño e outubro de 2013 o boletín do ofertas de emprego da axen-
cia local de colocación recollía un total de 56 ofertas de toda Galicia,
que aparecen detalladas a continuación ordenadas polo mes de publica-
ción, coa localidade entre paréntese e o medio no que se publicaron:

Xuño - 7 ofertas:
- deseñador/a gráfico (pontevedra) faro de vigo
- deseñador/a gráfico axencia publicidade (ourense) infojobs.net
- deseñador/a web (ourense) la region
- informático/a (ourense) infojobs.net
- Enxeñeiros/as informáticos/as (a coruña) Emprego.Xunta.Es
- profesor/a de informática (a coruña) infojobs.net
- programador/a web (a coruña) infojobs.net

Xullo - 14 ofertas:
- analista programador/a web-contornas open souce (ponteve-
dra) infojobs.net
- analista programadores Jee, itx (a coruña) infojobs.net
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- becario/a enseñaría informática (a coruña) infojobs.net
- deseñador/a gráfico web sénior (a coruña) infojobs.net
- informático (a coruña) infojobs.net
- informático/a (a coruña) infojobs.net
- informático/a (a coruña) infoempleo.com
- Enxeñeiro/a  informático/a (a coruña) universidade da coruña
- Enxeñeiro/a técnico informático (a coruña) universidade da
coruña
- profesor/a sp ss e Excell (a coruña) El correo Gallego
- programador/a fronted Web (a coruña) infojobs.net
- programador/a Java (a coruña) infojobs.net
- programador/a oracle (a coruña) infojobs.net
- técnico soporte informático (a coruña) infojobs.net

agosto - 4 ofertas:
- deseñador/a web (pontevedra) faro de vigo
- informático/a (a coruña) infoempleo.com
- programador/a Java (a coruña) infojobs.net
- programadores/as J2EE (pontevedra) infojobs.net

setembro - 15 ofertas:
- administrador/a linux c/francés alto (pontevedra) infojobs.net
- administrador/a unix/linux c/francés (pontevedra) 
infojobs.net
- analista programador/a (a coruña) infoempleo.com
- analista programador/a (pontevedra) infojobs.net
- analista programador/a datawarehouse (pontevedra) 
infojobs.net
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- analista programador/a perl c/francés (pontevedra) 
infojobs.net 
- deseñador/a gráfico web (a coruña) infojobs.net
- docente informática (a coruña) El correo Gallego
- docente informática (a coruña) la voz de Galicia
- programador/a sénior net26 (a coruña) infojobs.net
- programador.net (a coruña) infojobs.net
- programador/a cobol cicsdb2 (a coruña) infojobs.net
- programador/a cobol cicsdb2 (pontevedra) infojobs.net
- programador/a Java (a coruña) infojobs.net
- programador/a Java (pontevedra) infojobs.net

outubro  - 15 ofertas:
- analista programador/a perl c/francés (pontevedra)
- analistas programador/a (a coruña) infoempleo.com
- analistas programadores as J2EE (a coruña) infojobs.net
- ao/af Java (a coruña) infoempleo.com
- dba oracle (a coruña) infojobs.net
- deseñador/a páxinas web (pontevedra) faro de vigo
- Experto/a websphere c/inglés (a coruña) infojobs.net
- Java J2EE ap´s e analistas (a coruña) infojobs.net
- programador/a meta4 (a coruña) infojobs.net
- programador/a Etl c/sQl (pontevedra) infojobs.net
- programador/a J2EE (a coruña) infojobs.net
- programador/a J2EE (a coruña) infojobs.net
- programador/a Java (a coruña) infojobs.net
- programador/a Java (lugo) infojobs.net
- programador/a vE5 (a coruña) infojobs.net
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a modo de resumo presentamos o número de ofertas publicadas por
provincia e medio:

ofertas publicadas por provincias

a coruña 37
pontevedra 15
lugo 1
ourense 3

medio no que se publicaron orixinalmente

infojobs 43
infoempleo 5
faro de vigo 3
la voz de Galicia 1
El correo Gallego 2
Emprego.Xunta.es 1
la región 1
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O proceso de selección

no sector das tic os candidatos ou candidatas que informen con de-
talle de cada unha das súas experiencias, especificando tecnoloxías tra-
balladas, versións, certificacións e metodoloxías terán máis probabilidade
de éxito no proceso de selección

os procesos de selección son delicados tanto para a parte recrutadora,
as empresas, como para as persoas candidatas a cubrir as vacantes. o que
as empresas buscan cando afrontan un proceso de recrutamento de per-
soal é atopar ás persoas que mellor se axustan ao posto que ofertan, algo
que non é tan fácil como parece, e menos nun sector como o tic, onde
soware e hardware se renovan día a día e resulta difícil, en moitos casos,
atopar candidatos e candidatas que cumpran co perfil requirido nas ofer-
tas que se publican. 

para orientación na busca de emprego pode consultarse en internet o se-
guinte enderezo http://www.portalparados.es/psicologo, no que se ato-
pan consellos útiles para as dúbidas e inquedanzas que xorden na busca
do emprego. tamén son un recurso os blogs do mesmo portal, xa que o
desánimo, as dúbidas, as ideas preconcibidas e outros aspectos persoais
poden dificultar seriamente a empregabilidade: http://www.portalpa-
rados.es/blog/30783/2015/04/03/seis-ideas-que-debemos-eliminar-
en-nuestra-busqueda-de-empleo

importancia do currículo no proceso de selección

se ben é certo que o sector das tic non é tan competitivo como outros
sectores de actividade como por exemplo a hostalaría, onde para cada oferta
se presenta un gran número de candidaturas, un bo currículo pode marcar
a diferenza entre que nos seleccionen ou non, aínda cumprindo cos requi-
sitos que establece a oferta de emprego. o currículo é a nosa tarxeta de pre-
sentación ante as empresas polo que hai que esmerarse á hora de preparalo.

as persoas encargadas dos procesos de selección, normalmente teñen
que ler unha gran cantidade de currículos, do que resulta un traballo
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monótono e esgotador. un selecciondor/a dedica menos dun minuto
a examinar cada un. o obxectivo de calquera candidato/a é convencer
ao recrutante de que é o candidato ou candidata que buscan, e para iso
hai que prestarlle a atención adecuada á súa elaboración e, en caso de
dúbida, buscar asesoramento. Hai moitos lugares aos que se pode acu-
dir: oficina de emprego, axencia local de colocación, Ett’s, centros
de formación, internet etc.

como xa se dixo ao inicio deste apartado, as empresas do sector tic
valoran cada vez máis os currículo que ofrecen unha información deta-
llada, tanto da formación e dos coñecementos como de cada experiencia
laboral. ter constancia dos coñecementos adquiridos en cada experiencia
ofrece ao recrutador ou recrutadora unha información moi útil para ver
o número total de anos acumulados de experiencia para cada coñece-
mento, así como a data do último uso, algo fundamental nun sector tan
cambiante que se renova continuamente.

para facer un bo currículo hai que ter en conta o seguinte:
1. ten que ser completo, o que significa que hai que incluír toda a in-
formación relevante, como empresa, duración dos contratos ou posto
desempeñado no caso da experiencia laboral; así como número de
horas e ano de realización no caso da formación. se tes un punto forte
nos idiomas, procura que quede ben claro, ben entregando unha
copia no idioma que domines (inglés, portugués etc.) ou ben utili-
zando o formato de presentación do pasaporte de linguas para o que
podes consultar a páxina Euress onde hai modelos e instrucións para
cubrilos http://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/euro-
pean-skills-passport/language-passport/templates-instructions 

2. ordenado. supón organizar a información dos diferentes apartados
dunha forma lóxica, seguindo preferentemente unha orde cronolóxica
inversa, isto é, empezando polo máis recente e rematando co máis an-
tigo. no caso de que teñas experiencia ou formación en diferentes ám-
bitos, agrúpaos para facilitar a súa lectura e a comprensión.
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3. de fácil lectura. o segredo dun bo currículo é que sexa fácil de
ler, que resulte agradable e claro, que cunha lectura rápida a persoa
que o reciba teña enseguida unha idea de se o  perfil se adapta á
oferta. un currículo desordenado e pouco claro, que requira un es-
forzo extra por parte da persoa encargada da selección, pode resul-
tar na eliminación do proceso de selección.

4. adaptado á oferta para a que se presenta. se se opta a un em-
prego de dependente, por exemplo, hai que destacar a formación
e experiencia que se posúa nesta ocupación situándoa ao inicio dos
diferentes apartados e a continuación poñer o resto da información
que se considere que pode ser relevante para a selección. 

5. concreto. o tamaño ideal dun currículo é dunha ou dúas páxi-
nas, aínda que se cadra no sector das tic é preferible ocupar máis
para detallar todo o necesario que poida favorecernos na criba. En
ocasións hai que valorar se é relevante ou non incluír información
tal como seminarios, xornadas, outros empregos non relacionados
coa oferta ou sector, prácticas etc., que ocupan espazo e non ache-
gan nada especial.

Erros que se adoitan cometer ao presentarse a un proceso de selección,
e que son máis frecuentes do que cabería esperar son, por exemplo, apun-
tarse  a unha oferta e esquecer anexar o currículo ou mandalo nun for-
mato que impide abrilo. outro erro frecuente consiste en non adaptalo
á oferta. no caso do sector da tic é frecuente non incluír coñecementos
ou experiencias non demostrables por non contar con documentos que
os certifiquen, pero que poden ser moi ben valorados polas empresas.
ten en conta que onde si podes demostralo é na entrevista e nas probas
que probablemente che fagan.

entrevista de traballo

unha entrevista de traballo non é un xuízo sobre a persoa senón sobre
o seu grao de axuste ao posto de traballo que a empresa pretende cubrir.
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Que non nos seleccionen non significa que non sirvamos senón que o
noso perfil non se axusta ao que se require nese caso concreto.

aspectos importantes para encarar unha entrevista de selección son:

- se é posible, coñecer todo o que se poida da empresa.
- Estudar as nosas aptitudes, experiencia e formación.
- levar o currículo e coñécelo perfectamente, xa que se basearán
nel para a entrevista.
- facer unha relación dos nosos puntos débiles e preparar argu-
mentos para defendelos.
- se nos citan por escrito, o correcto é chamar para confirmar a
asistencia.
- chegar cedo (5 minutos antes).
- preparar a entrevista, o seleccionador/a vai facelo tamén.

tanto sobre o currículo como sobre a entrevista de traballo pode bus-
carse en internet información que nos oriente. a axencia local de co-
locación do concello de santiago, as asociacións e as Ett’s e outras
entidades públicas e privadas organizan xornadas de formación en téc-
nicas de busca de emprego. a modo de exemplo pode consultarse esta
ligazón sobre o que hai que ter en conta cando imos presentarnos a unha
entrevista http://www.gipe.ua.es/es/consejos-para-superar-una-entre-
vista-de-trabajo. En internet abundan os recursos nesta liña.

autoempreGo

aínda que non é obxecto desta guía tratar en profundidade sobre em-
prendemento, si queremos achegar esta ligazón da consellería de Eco-
nomía e industria que permite acceder a algúns documentos interesantes
como son: Guía básica de autónomos, instrumentos básicos de finan-
ciamento, Guía do emprendedor,  trámites xerais para a creación da em-
presa, Guía para adaptación dos estatutos dunha asociación e Guía para
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a redacción dos Estatutos dunha asociación. o enderezo é  http://eco-
nomiaeindustria.xunta.es/recursos/biblioteca 

para iniciativas de autoemprego é interesante consultar as GuÍas bic
Galicia de servizos telemáticos e novas tecnoloxías, que inclúe un
total de oito guías que tratan especificamente os seguintes sectores:

- comercio electrónico
- consultaría informática
- Empresa de xestión documental
- formación on-line
- Gabinetes de programación
- servizos integrais de internet
- tele traballo
- tenda de informática

na seguinte ligazón é posible consultalas e tamén descargalas:
http://guias.bicgalicia.es/v2/nuevo/asp/individual/plantilla.asp
?accion=listar&pagina=Guiasoportunidade&id_directo-
rio={ccf9EE84-329c-11d7-b5c4-0090278cbb6b}

Esta outra ligazón permite acceder ao directorio de todas as guías ela-
boradas por bic Galicia:

http://guias.bicgalicia.es/v2/nuevo/asp/individual/plantilla.asp?
pagina=oportunidades

45

Guía TIC 2_Maquetación 1  26/04/15  21:07  Página 45



46

Anexo

empresas de traballo temporal de santiaGo

a seguir ofrecemos unha listaxe das Ett’s que operan en santiago de
compostela. sobre este recurso é interesante saber que ademais da súa
función principal que é a cesión de traballadores/as ás súas empresas
clientes, tamén realizan procesos de selección que lles encargan e algun-
has tamén prestan servizos externalizados. con frecuencia están espe-
cializadas en sectores concretos.

adecco 
www.adecco.es. 
av. de vilagarcía, 17 baixo, santiago. 
telf.:  981 954 870

randstad 
www.randstad.es 
Xeneral pardiñas, 5 1º b, santiago. 
telf.: 981 568 360

flexiplan 
www.flexiplan.es  
Galeras, 13 1º ofc. 6, santiago. 
telf.:   981 557 194

manpower 
www.manpower.es 
av. de vilagarcía, 19 baixo, santiago. 
telf.:  981 594 400

nortempo, s. l. 
http://www.nortempo.com/es/. 
restollal, 37 baixo, santiago. telf.:  981 590 565

nor'integra - Grupo nortempo 
É un centro Especial de Emprego para acceso ó mercado de tra-
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ballo de colectivos desfavorecidos con actividades de limpeza e dis-
tribución de publicidade.
http://www.nortempo.com/es/nortempo-norintegra-centro-es-
pecial-de-empleo.html 
García prieto, 23-25, santiago de compostela. 
telf.: 981 534 741
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