
CLUB CICLOTURISTA VALLADARES 
CMÑO. DO PEDREGAL, 6 
36315 – VIGO 
E-mail: administración@valladares.tv 
TLF: 626611532 
CIF: G- 36796258 

OFERTA TEMPORAL  DE EMPREGO DO POSTO CREADO AO ABEIRO DO 
PLAN MUNICIPAL DE EMPREGO 2022, PARA ENTIDADES DEPORTIVAS 

(4ª CONVOCATORIA) 
 

O Clube Cicloturista Valladares, ofrece a posibilidade de optar a presentarse para cubrir o 
seguinte posto de traballo temporal, entre o 11 e o 31 de xullo do 2022. 

 
1º.- UN/HA PSICÓLOGO/A, A RAZÓN DE 8 HORAS DIARIAS,  DURANTE O MES DE 
XULLO. 
Titulación requerida: licendiado/a ou Graduado/a en Psicoloxía ou similar. 
Criterios de escolma para os postos  por orde de preferencia: 
1º.- Que teñan a titulación mínima requerida (primarase que dispoñan dun maior nivel de estudos 
académicos). 
2º.- Dominio da lingua galega oral e escrita. 
3º.- Se estes filtros non deixan un/ha únic@ candidat@ por posto, será a entrevista persoal a que 
decida @ profesional que se contrate. 
No caso de que @s candidat@s non cumpran os requisitos, recorrerase a unha nova convocatoria 
pública, a oficina de Emprego ou a outras vías para cubrilo posto. 
 
CONDICIÓNS IMPRESCINDIBLES: 
Non se admitirá como candidat@ a ningunha persoa que non resida no Concello de Vigo con 
anterioridade o 1 de xaneiro do 2021,  que non cumpra coa titulación  requirida no posto, agás que 
ningún/ha candidat@ dispoña dela e que non estea en situación de desemprego. 
 
A PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 
A documentación entregarase, preferentemente, en man, nas oficinas do Club, en horario de 09.30 a 
14.30 e de 16.30 a 21.30, nun sobre pechado coa denominación do posto ó que se opta, cunha 
fotocopia da tarxeta de desemprego, cun volante de residencia ou  empadroamento actualizado,  
Curriculum Vitae e os contratos laborais ou acreditacións oficiais que proben a experiencia no 
posto, de ser o caso. Igoalmente aportarán copia dos outros requisitos baremables, se os houber (non 
é preciso que veña a cor, nin con clips ou separadores).Tamén se admitirán no correo-e:  
administracion@valladares.tv 
 
Prazo de entrega da solicitude : do 1 ó 7 de xullo, ás 21,30 horas presencialmente, no correo-e 
ata ás 23,59 horas dese mesmo día. 
Data da escolma 8 de xullo do 2022. 
Esta oferta tamén pode consultarse na web: www.valladares.tv, na web municipal 
“Asociacións en Rede” http//asociacions.vigo.org,  ou nos taboeiros  de anuncios do CVC, do 
Departamento de Promoción Económica e    Emprego e no Centro de Iniciativas de  Emprego 
do Concello de Vigo. 
 
*Só se avisará @ candidat@ escolmad@ 
                                                                                     
                                                            A XUNTA DIRECTIVA 
Subvenciona:  
 
 
 
 
 


