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Actividade Curso  Código: 20/PAA/181 

 

Título  Mellora da empregabilidade 

 

Destinatarios Alumnado de grao e mestrado 

Requisitos    

Duración  10 horas 

Data e horario Do 1 ao 29 de febreiro de 2020 

Lugar / 
Modalidade 

http://moodle.udc.es/ Virtual 

Prazas 30 

 

Obxectivos 

 
1- Comprender a importancia da análise das propias competencias profesionais con relación 

ás demandadas polo mercado laboral. 
2- Reflexionar sobre os intereses profesionais e a determinación dos obxectivos. 
3- Definir o propio perfil profesional en distintos contextos.  
4- Coñecer como se realizan os procesos de selección habituais nas empresas  
5- Saber usar as principais ferramentas e recursos para buscar prácticas e emprego no 

ámbito privado e público. 
6- Elaborar un plan básico e persoal de mellora da empregabilidade 

 

Contidos 

 
I- O autocoñecemento: análise das competencias profesionais e definición do perfil 

profesional 
 
- Fortalezas e debilidades das competencias específicas e transversais propias 
- Determinación do (s) obxectivo (s) profesionais 
- Competencias máis demandadas polo mercado laboral 
- Comparación ou balance entre as competencias profesionais que se ofrecen á 

empresa e as que esta demanda. 
- Definición do perfil profesional: a técnica do discurso de ascensor (elevator pitch) 

  
II- O proceso de selección das empresas e as ferramentas máis importantes para buscar 

emprego e prácticas 
 
1) O currículum vitae 
- Tipos e novas fórmulas para a súa elaboración (CV 2.0) 
- Recomendacións 
2) A carta de presentación ou de motivación 
- Estrutura 
- Tipos 
- Recomendacións para a súa redacción 
3) A entrevista de traballo 
- Tipos 
- A comunicación verbal e non verbal 
- Recomendacións: antes, durante e despois da entrevista 
4) As dinámicas de grupo 
- Exemplos 
- Competencias que avalían 
- Recomendacións 
5) Outras probas de selección 

 
III- Recursos básicos para buscar prácticas e emprego no ámbito privado e público 

http://moodle.udc.es/
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- Os portais de emprego, metabuscadores e páxinas web de interese en distintos 
ámbitos xeográficos (especialmente autonómico, nacional e europeo). 

- As redes sociais especializadas 
- O Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE) e Servizo Público de Emprego de 

Galicia (SPEG) 
- A rede EURES 
- Boletíns oficiais e páxinas de información sobre o emprego público 

 
IV- Deseño dun plan básico e persoal de mellora da empregabilidade 

  
 
 

Profesorado 

Nomes:  María del Pilar Feal Rodríguez e Ana Beatriz Rivera Cores. Técnicas de orientación laboral da 

UDC 
Observacións e recursos:  

 

 


