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AXUDAS - SUBVENCIÓNS– FORMACIÓN – BECAS (PUBLICADAS NOS BOLETÍNS OFICIAIS)
SEMANA do 6 ao 12 de MAIO 2019

Luns, 6 de maio de 2019
Axudas campos de traballo residentes exterior

RESOLUCIÓN do 23 de abril de 2019, da

Secretaría Xeral da Emigración, pola que se regula e se convoca para o ano 2019 o programa de
axudas para a participación no programa Campos de Traballo dirixido a mozos e mozas de orixe galega
ou descendentes de persoas emigrantes galegas e que residan no exterior (código de procedemento
PR930C). DOGA

Martes, 7 de maio de 2019
Accións formativas para o emprego

ORDE do 17 de abril de 2019 pola que se

establecen as bases reguladoras do procedemento TR301K polo que se establecen as accións
formativas do Plan formativo para o emprego (persoas traballadoras desempregadas) da Comunidade
Autónoma de Galicia para o período 2019-2021. DOGA

Accións formativas para o emprego

ORDE do 17 de abril de 2019 pola que se procede á

primeira convocatoria do procedemento TR301K pola que se subvencionan as accións formativas do
Plan formativo para o emprego (persoas traballadoras desempregadas) da Comunidade Autónoma de
Galicia para os exercicios 2019 e 2020. DOGA

Mércores, 8 de maio de 2019
Becas titulados

Orden APA/511/2019, de 26 de abril, por la que se establecen las bases

reguladoras para la concesión de becas de formación práctica para titulados universitarios, en distintas
materias del ámbito del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y sus Organismos Autónomos.

BOE

Xoves, 9 de maio de 2019
Beca biblioteconomía e documentación

Resolución de 26 de abril de 2019, de la Secretaría

General del Tribunal Constitucional, por la que se convoca beca de formación en biblioteconomía y
documentación relacionada con los fondos bibliográficos del Tribunal Constitucional. BOE
Subvencións obradoiros duais

ORDE do 17 de abril de 2019 pola que se establecen as bases

reguladoras das axudas e subvencións para os obradoiros duais de emprego da Comunidade Autónoma
de Galicia e se procede á súa convocatoria para o ano 2019 (código de procedemento TR353A).

DOGA
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Axudas Eramus+

ORDE do 23 de abril de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras

e se convocan axudas de mobilidade complementarias ás achegadas pola Unión Europea no marco do
programa comunitario Erasmus+, destinadas ao alumnado que cursa ensinanzas artísticas superiores
en centros públicos de Galicia no curso 2018/19. DOGA
Premios excelencia calidade

ORDE do 3 de maio de 2019 pola que se convocan para o

ano 2019 os premios á excelencia da calidade hixiénico-sanitaria de produtores de leite cru de vaca de
Galicia. DOGA
Curso leis 39/2015 e 40/2015

RESOLUCIÓN do 2 de maio de 2019 pola que se convoca o

curso superior As leis 39/2015 e 40/2015, do procedemento administrativo común e do réxime xurídico
do sector público: teoría e práctica. DOGA

Venres, 10 de maio de 2019
Axudas comedores escolares

ORDE do 23 de abril de 2019 pola que se establecen as

bases e se convocan as axudas destinadas ao cofinanciamento dos servizos de comedor escolar
xestionados polas asociacións de nais e pais do alumnado dos centros públicos non universitarios
dependentes desta consellería, para o curso académico 2018/19. DOGA
Bolsas na Casa de Velázquez

RESOLUCIÓN do 25 de abril de 2019 pola que se aproban

as bases que rexerán a convocatoria pública de dúas bolsas de estadía na Casa de Velázquez en Madrid
e se anuncia a súa convocatoria. DOGA

