BOLSAS E PRÁCTICAS PROFESIONAIS
OUTROS ORGANISMOS PÚBLICOS

1. Bolsas e prácticas profesionais
1.3. Outros organismos públicos
O programa consiste na realización de prácticas industriais para estudantes da UE no Xapón.

XAPÓN. PROGRAMA VULCANUS
Requisitos

Proceso de selección

Ser cidadán dun estado membro da UE.
Ser estudante dunha titulación de enxeñería ou de
ciencias, a partir do cuarto ano, nunha universidade da UE.
Posuír un bo coñecemento de inglés.

O proceso de selección realizarase en base ao expediente
académico, opinións dos profesores, aos coñecementos de
inglés, a súa actitude fronte as relacións da UE co Xapón e á
súa capacidade de adaptación.

Lugar

Para máis información: eu-japan.eu

En empresas do Xapón.

Duración e contía

Prazos de solicitude

A duración total é de 12 meses, repartidos do seguinte
modo: un seminario dunha semana no Xapón, un curso
intensivo de xaponés (4 meses) e prácticas nunha empresa
xaponesa (8 meses).

A publicación da convocatoria realizase a finais/comezo do
ano.
As prácticas desenvolveranse de setembro a agosto (12
meses).

A contía anual é de 1.900.000¥ (13.600€ aprox.).
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1. Bolsas e prácticas profesionais
1.3. Outros organismos públicos
O Senado convoca bolsas de formación arquivística, documental e bibliotecaria, dirixidas a mozos titulados que
desexen especializarse nestes eidos.

SENADO. BOLSAS DE FORMACIÓN EN ARQUIVÍSTICA, DOCUMENTAL E
BIBLIOTECARIA
Requisitos

Proceso de selección

Estar en posesión dun título superior universitario de
Diplomatura ou Licenciatura en Biblioteconomía e
Documentación ou de Grao en Información e
Documentación. Así mesmo podeerán optar a beca os
posuídores de calquera Liceniatura ou título de Máster
universitario, que acrediten haber cursado estudos en
materias archivísticas, bibliotecarias ou documentais
durante polo menos 200 horas lectivas, ou ben
equivalentes a polo menos 8 créditos ETCS.
Nacer con posterioridade ao 1 de xaneiro do 1990.
Non ter gozado en anos anteriores da mesma bolsa do
Senado excepto os substitutos que accedesen a mesma
dentro do último trimestre do ano anterior.

O proceso de selección será dirixido pola mesa do Senado.
Para máis información, consulta o seguinte enlace.

Duración e contía
As bolsas outórganse cunha duración dun ano e consistirán
en doce pagos por meses vencidos de oitocentos (800)
euros brutos. O Senado dará de alta ás persoas que
obteñan a bolsa no réxime xeral da Seguridade Social,
cotizando por todas as continxencias comúns e profesionais
legalmente establecidas, coa excepción das de desemprego,
Fondo de Garantía Salarial e formación profesional, de
conformidade co disposto pola lexislación vixente en materia
de Seguridade Social.

Lugar

As bolsas son improrrogables e incompatibles con calquera
outra bolsa concedida para o mesmo período, así como co
desempeño de calquera actividade laboral.

Sede do Senado (Madrid).

Prazos de solicitude
Segundo semestre do ano.
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1. Bolsas e prácticas profesionais
1.3. Outros organismos públicos
As bolsas teñen por obxecto a formación teórico-práctica en tarefas relacionadas coa recopilación, clasificación
e publicación da doutrina constitucional.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. BOLSAS DE FORMACIÓN XURÍDICA
Requisitos

Proceso de selección

Estar en posesión do titulo de Licenciado ou Graduado en
Dereito ou un título doutro país que acredite unha
formación xurídica equivalente.
Ter rematado os estudos para a obtención do título
universitario con posterioridade ao 1 de xaneiro do 2012.
Perfecto dominio das linguas española e inglesa ou
francesea (lingua materna ou nivel C2 Marco Común
Europeo de Referencia para as linguas).

Para máis información, consulta o seguinte enlace.

Duración e contía
A duración máxima prevista é de 12 meses, con posibilidade
de prórroga de ata un máximo de 6 meses, se fose
conveniente para o programa de formación.
A contía mensual prevista é de 1.100€ brutos.

Lugar
Na sede do Tribunal Constitucional.

Prazos de solicitude
Primeiro semestre do ano.
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1. Bolsas e prácticas profesionais
1.3. Outros organismos públicos
As bolsas teñen por obxecto a formación teórico-práctica en tarefas relacionadas coa Xestión Documental e
Arquivística.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. BOLSAS DE FORMACIÓN EN XESTIÓN
DOCUMENTAL E ARQUIVÍSTICA
Requisitos

Proceso de selección

Estar en posesión do titulo de Licenciado ou Graduado ou
un título doutro país equivalente.
Ter rematado os estudos para a obtención do título
universitario con posterioridade ao 1 de xaneiro do 2011.
Valoraranse tamén o expediente académico, a experiencia
profesional, a formación específica na materia e
coñecementos de informática.

Consta dunha fase de valoración dos méritos dos candidatos
e unha segunda fase de entrevista persoal.
Para máis información: tribunalconstitucional.es

Duración e contía
A duración máxima prevista é de 12 meses, con posibilidade
de prórroga de ata un máximo de 12 meses, se fose
conveniente para o programa de formación. A contía
mensual prevista é de 1.100€ mensuais brutos.

Lugar
Na sede do Tribunal Constitucional.

Prazos de solicitude
Primeiro semestre do ano.
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1. Bolsas e prácticas profesionais
1.3. Outros organismos públicos
O IEMed ofrece bolsas de prácticas para titulados superiores nos ámbitos de políticas euromediterráneas,
mundo árabe e mediterráneo, desenvolvemento socioeconómico, cultura e sociedade civil e comunicación, coa
fin de levar a cabo tarefas relacionadas cos diferentes campos de actuación do IEMed e promover o seu estudo
e coñecemento, así como colaborar no conxunto de actividades do Instituto.

INSTITUTO EUROPEO DO MEDITERRÁNEO. BOLSAS DE PRÁCTICAS
Requisitos

Proceso de selección

Posuír un título universitario superior.
Ser nacional dun dos 43 países do ámbito
euromediterráneo.
Ser menor de 30 anos.
Dominio en castelán e de inglés e/ou francés.

Para máis información: iemed.org

Duración e contía
A duración máxima é de 12 meses.
A contía anual é de 9.600€ brutos.

Lugar
No Instituto Europeo del Mediterráneo, Barcelona.

Prazos de solicitude
No último trimestre do ano.
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1. Bolsas e prácticas profesionais
1.3. Outros organismos públicos
O IAC publica anualmente unha convocatoria a nivel mundial de bolsas destinadas a mozos con titulación
universitaria superior recente, preferentemente en Física (e ocasionalmente en Matemáticas ou Enxeñería).

INSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE CANARIAS. BOLSAS DE PRÁCTICAS
Requisitos

Proceso de selección

8 bolsas de verán están destinadas a estudantes
universitarios de titulacións superiores ou máster,
preferentemente de Física ou Matemáticas con orientación
Astrofísica, que no momento da presentación de
instancias tiveran superado, a lo menos, 180 créditos da
titulación superior que presenten e ter unha nota media de
7,5.
6 bolsas para a formación de recén titulados e estudantes
dos últimos cursos universitarios de titulacións superiores
de ciclo largo e de grao, preferentemente de Enxeñaría ou
en Ciencias Físicas ou afín. A súa finalidade é a de formar
a ditos estudantes ou recén licenciados no
desenvolvemento tecnolóxico asociado á investigación
astrofísica.
2 contratos predoutorais para realizar unha tese doutoral
no marco do “Programa Internacional de Becas de
Doutorado “la Caixa”-Severo Ochoa - Astrofísicos
Residentes del IAC. Está destinada a titulados superiores,
preferentemente en Física ou Matemáticas, que estean en
condicións de obter a admisión ó programa de doutorado
de Astrofísica da Universidade da Laguna antes da súa
incorporación ó IAC.

Máis información na páxina oficial do IAC: iac.es

Duración e contía
Estas bolsas son renovables anualmente ata un máximo de
4 anos. No caso da obtención do título en menos tempo,
contémplase a renovación coma un contrato laboral.

Lugar
Illas Canarias

Prazos de solicitude
No primeiro semestre do ano.
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1. Bolsas e prácticas profesionais
1.3. Outros organismos públicos
O programa europeo FARO ten por obxecto facilitar a realización dun período de prácticas en empresas no
ámbito internacional.

SISTEMA UNIVERSITARIO GALEGO. PROGRAMA FARO PRÁCTICAS
PROFESIONAIS
Requisitos

Proceso de selección

Estudantes españois e estranxeiros menores de 30 anos.
Estar matriculado como estudante de Grao, Máster,
Licenciatura, Enxeñería ou Arquitectura e ter superado
polo menos un 70% dos créditos.
Non ter sido beneficiario dunha bolsa de mobilidade para a
mesma finalidade.
Cumprir cos requisitos de entrada e permanencia no país
de destino.

No proceso de selección valorarase o expediente
académico, o curriculum vitae, o nivel de idioma requirido e
outros requisitos establecidos pola empresa.
Para máis información, consulta o seguinte enlace.

Duración e contía

Lugar

A contía da bolsa é de entre 400-1200 euros ao mes,
segundo o país de destino.

Diversos países.

A duración da estancia é de entre 5 e 8 meses.

Prazos de solicitude
A convocatoria permanecerá aberta até o 2017, pero o
proceso de inscrición realízase segundo estipule o Ministerio
de Educación. Na convocatoria 2015 levouse a cabo no
segundo trimestre do ano.
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1. Bolsas e prácticas profesionais
1.3. Outros organismos públicos
A AECID convoca bolsas, mediante concorrencia competitiva, para a formación de especialistas en cooperación
internacional para o desenvolvemento.

AXENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL (AECID). BOLSAS
DE FORMACIÓN
Requisitos

Proceso de selección

Ter a nacionalidade española.
Ser menor de trinta anos de idade.
Non ser beneficiario desta mesma bolsa en edicións
anteriores.
Estar ao corrente das obrigas tributarias e da Seguridade
Social.
Non padecer enfermidade ou defecto físico que impida o
desenvolvemento das actividades.
Estar en posesión de título de licenciado, enxeñeiro,
arquitecto ou de grao para os títulos creados a partir do
Real Decreto 1393/2007, de 29 de outubro, polo que se
establece a ordenación dos ensinos universitarios oficiais.
Coñecemento de inglés e francés ao nivel de B2.

Máis información en: aecid.es

Duración e contía
A duración é de 12 meses, prorrogable por outros 12, e a
contía é de 1.100€ mensuais.

Lugar
As bolsas desenvolverase na sede da Axencia en Madrid.

Prazos de solicitude
Segundo semestre do ano.
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1. Bolsas e prácticas profesionais
1.3. Outros organismos públicos
A Fundación SEPI (Sociedade Estatal de Participacións Industriais) desenvolve o "Programa SEPI" co
obxectivo de posibilitar un período de formación práctica no eido empresarial.

FUNDACIÓN SEPI. BOLSAS PROGRAMA SEPI
Requisitos

Proceso de selección

Ser cidadán dun Estado membro da UE.
Nacer con posterioridade ao 31.12.1988.
Ser titulado universitario con posterioridade ao 31.12.2015.
Estar en posesión dalgún dos títulos incluídos na
convocatoria.
Non ser beneficiario dalgún programa de bolsas da
Fundación con anterioridade.
Nivel medio-alto de inglés e nivel usuario informática.
Estar disposto a residir en Madrid.

O proceso de selección consta dunha fase na que se
valorarán os méritos académicos e coñecementos de
informática e idiomas dos candidatos, e unha fase de
entrevista persoal co xurado e responsables de
departamento.
Para máis información: fundacionsepi.es

Duración e contía
A duración total é de 6 meses, pero a fundación poderá
ampliar a duración da bolsa cando a entidade colaboradora
o solicite, até completar o período formativo establecido.
Asemade, a solicitude do SEPI, a fundación poderá
prorrogar as bolsas por outros dous períodos consecutivos
de seis meses cada un até un máximo de 18 meses.

Lugar
Na sede da SEPI (Madrid).

Prazos de solicitude
No segundo semestre do ano.

O bolseiro percibirá unha asignación mensual de 885€/mes
ou a parte proporcional que corresponda en función da data
efectiva da incorporación do bolseiro, así como un seguro de
accidentes.
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1. Bolsas e prácticas profesionais
1.3. Outros organismos públicos
O programa europeo de Erasmus+ ten por obxecto facilita-la realización dun período de prácticas en empresas
e organismos públicos dos seguintes países: Dinamarca, Finlandia, Irlanda, Islandia, Liechtenstein,
Luxemburgo, Noruega, Reino Unido, Suecia, Alemaña, Austria, Bélxica, Chipre, Francia, Grecia, Italia, Malta,
Países Baixos, Portugal, República de Macedonia do Norte, Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia,
Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, República Checa, Rumanía, Serbia e Turquía.

SISTEMA UNIVERSITARIO GALEGO. PROGRAMA ERASMUS+ PRÁCTICAS
PROFESIONAIS
Requisitos

Proceso de selección

Posuír a nacionalidade dun país da UE.
Estar matriculado como estudante de grao, máster,
licenciatura, enxeñería ou diplomatura e ter superado polo
menos un 50% dos créditos.
Non exceder o máximo de 12 meses de axudas de
mobilidade no mesmo ciclo de estudos.
Nivel B1 no idioma de destino ou superior no caso de que
o requira a entidade.
Contar cun acordo de formación cunha entidade válida.

No proceso de selección valorarase o expediente
académico, o nivel de idiomas e a calidade da carta de
motivación e o plan de traballo. Tamén se terá en conta a
orde de chegada das solicitudes.

Duración e contía
A contía da bolsa é de 300-400 euros ao mes, segundo o
país de destino.
O número máximo de meses de estadía financiados é de 3.
A estadía pode prolongarse ate 12 meses pero sen
financiamento.

Lugar
Estados membros da Unión Europea.

Prazos de solicitude
Santiago: A convocatoria abre no primeiro trimestre e
permanece aberta ate esgotar os fondos ou ate ou 30 de
xuño.
usc.es
Coruña: A convocatoria abre no primeiro trimestre e
permanece aberta ate esgotar os fondos ou ate ou 30 de
maio.
udc.gal
Vigo: A convocatoria abre no primeiro semestre do ano e
permanece aberta ate esgotar os fondos ou ate o 31 de
marzo.
uvigo.es
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1. Bolsas e prácticas profesionais
1.3. Outros organismos públicos
MUSEO NACIONAL DO PRADO. BOLSAS DE INFORMACIÓN E INVESTIGACIÓN
NA ÁREA DE BIBLIOTECA, ARQUIVO E DOCUMENTACIÓN
Requisitos

Proceso de selección

Licenciatura ou Grao en Información e Documentación cun
máximo de 6 anos de antigüidade no momento da
convocatoria. Ø
Media mínima de 7 puntos.
Memoria do proxecto a realizar.
Coñecementos sobre recursos bibliográficos online,
especialmente os relacionados con historia da arte;
catalogación e documentación en museos, sistemas
informatizados de xestión documental en bibliotecas,
arquivos e museos, coñecemento sobre historia da arte e
coleccións do museo.
Dominio de inglés e francés.

Unha Comisión de Estudio e Valoración, efectuará a
valoración das solicitudes en dúas fases: valoración de
méritos e da proposta e xustificación da petición da bolsa, e
entrevista presencial.
Para máis información: museodelprado.es

Duración e contía
A duración é de 12 meses, renovable por outros 12 e ten
unha contía total para cada bolsa de 18.000€.

Lugar
No Museo Nacional do Prado (Madrid).

Prazos de solicitude
Primeiro semestre do ano.
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1. Bolsas e prácticas profesionais
1.3. Outros organismos públicos
A bolsa ten por obxecto a formación teórico-práctica en tarefas relacionadas co estudo e co tratamento
bibliográfico das monografías e das publicacións periódicas da biblioteca do Tribunal Constitucional.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. BOLSAS DE FORMACIÓN EN BIBLIOTECONOMÍA
E DOCUMENTACIÓN
Requisitos

Proceso de selección

Estar en posesión do titulo de Licenciado ou Graduado en
Biblioteconomía e Documentación ou un título doutro país
que acredite unha formación equivalente.
Ter rematado os estudos para a obtención do título
universitario con posterioridade ao 1 de xaneiro do 2012.
Valoraranse tamén o expediente académico, a experiencia
profesional, a formación específica na materia e
coñecementos de informática e francés, inglés e alemán.

Consta dunha fase de valoración dos méritos dos candidatos
e unha segunda fase de entrevista persoal.
Para máis información, consulta o seguinte enlace.

Duración e contía

Lugar

A duración máxima prevista é de 12 meses, con posibilidade
de prórroga de ata un máximo de 12 meses, se fose
conveniente para o programa de formación.

Na sede do Tribunal Constitucional.

A contía mensual prevista é de 1.100€ mensuais brutos.

Prazos de solicitude
Segundo semestre do ano.
En 2020, a convocatoria finaliza no mes de novembro.
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1. Bolsas e prácticas profesionais
1.3. Outros organismos públicos
Convócanse bolsas de formación e especialización no Instituto Cervantes para formar especialistas na
promoción do ensino, o estudo, o uso da lingua e da cultura española e hispanoamericana no exterior, a
adquisición de coñecementos prácticos en sistemas de información, de xestión, de difusión e xestión cultural e
a ampliación do ensino, o uso e coñecemento do castelán.
As bolsas distribúense entre os seguintes departamento: contabilidade e tesourería (3), contratación e xestión
patrimonial (2), oficina orzamentaria (1), informática (2), hispanismo (11), certificación e acreditación (1),
formación de profesores (2), ordenación e proxectos académicos/certificación e acreditación (1), xestión persoal
(1), relacións colectivas (1), selección e inspección (1), documentación e xestión de materiais culturais, xestión
cultural multidisciplinar (3), aplicacións informáticas e administración (1), biblioteca e documentación (1),
relacións institucionais e xestión de actividades (1), relacións institucionais e xestión de espazos (1), asuntos
institucionais e externos (1), xestión comercial e marketing (2), comercio electrónico e marketing (1),
desenvolvemento de control económico (1), patrocinio (1), edición web e audiencias de internet (1), produción
audiovisual (1), contidos web (1), deseño gráfico (2), edición e tecnoloxías web (1), arquivo e documentación
dixital (2), proxectos terminolóxicos (1), convenios e relacións internacionais (2) e secretaría xeral (1).

INSTITUTO CERVANTES. BOLSAS DE FORMACIÓN
Requisitos

Proceso de selección

Posuír a titulación universitaria de segundo ciclo ou grao,
requirido pola praza, expedida por universidades
españolas nos cinco cursos académicos anteriores a data
de presentación da bolsa.
Non ter sido bolseiro con anterioridades doutra bolsa das
mesmas características no Instituto Cervantes cunha
duración superior a un ano.

Consulta a información sobre o procedemento particular
para cada bolsa no seguinte enlace.

Duración e contía
A duración máxima é de 12 meses, podendo prorrogarse ata
un máximo doutros 12 meses.
A contía mensual é de 800€.

Lugar
Sedes do Instituto Cervantes en Madrid e en Alcalá de
Henares.

Prazos de solicitude
No último trimestre do ano anterior.
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1. Bolsas e prácticas profesionais
1.3. Outros organismos públicos
O Ministerio de Defensa convoca 11 bolsas para formar a persoal investigador nas instalacións do Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA).

INSTITUTO NACIONAL DE TÉCNICA AEROESPACIAL (INTA). MINISTERIO DE
DEFENSA. BOLSAS PARA PERSOAL INVESTIGADOR
Requisitos

Proceso de selección

Ter a nacionalidade dun Estado membro da UE, ou ser
estranxeiro residente en España no momento de solicitar a
bolsa.
Posuír o título de licenciado, graduado, enxeñeiro ou
enxeñeiros técnicos con máster indicados na convocatoria
e obtido entre o 15 de xaneiro de 2014 e o 14 de xaneiro
de 2018.
Non estar incapacitado fisicamente ou padecer
enfermidade que poida impedir o desenvolvemento da
actividade formativa que constitua o obxecto da beca.
Non incurrir en ningún dos supostos do artigo 13.2 da Ley
38/2013, de 17 de novembro, xeral de subvencións.
Non ter disfrutado anteriormente dunha bolsa de INTRA ni
ter relaciós laborais ou administrativas previas con
Instituto.

Toda a documentación presentada será a base da
avaliación de cada candidato, valorando especialmente a
nota media do expediente académico, o currículo e a
entrevista persoal.
Para máis información: inta.es

Duración e contía
A duración será de dous anos, podendo ser prorrogadas por
un ano máis.
A contía mensual é de 1.000 euros brutos mensuais.

Lugar
Nas dependencias do INTA de Torrejón de Ardoz (Madrid).

Prazos de solicitude
No primeiro semestre do ano.
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1. Bolsas e prácticas profesionais
1.3. Outros organismos públicos
CITIUS é un Programa de Iniciación Profesional na Empresa promovido pola Fundación Universidade-Empresa,
a Universidade Autónoma de Madrid e a Universidade Autónoma de Barcelona. Consta de dúas partes:
1) Plan de Formación Específica na Empresa: prácticas tuteladas e outras actividades formativas nalgunhas
das empresas asociadas.
2) Plan Académico de Formación: existe unha ampla gama de itinerarios personalizados para que os bolseiros
de CITIUS podan completar a súa formación nas direccións que aconsellen o seu labor na empresa receptora,
a súa formación previa e o seu desenvolvemento profesional. Os bolseiros que realicen as prácticas fóra da
Comunidade de Madrid realizarán este plan a distancia.

FUNDACIÓN UNIVERSIDADE-EMPRESA, UNIVERSIDADE AUTÓNOMA DE
MADRID E UNIVERSIDADE AUTÓNOMA DE BARCELONA. PROGRAMA CITIUS
Requisitos

Proceso de selección

Ser cidadán español ou estranxeiro con permiso de
residencia/estudo.
Ser menor de 30 anos no momento de realizar a solicitude
de admisión.
Posuír un título universitario oficial homologado de
graduado, diplomado, licenciado, arquitecto, arquitecto
técnico, enxeñeiro, ou enxeñeiro técnico que se adecúe ás
prazas ofertadas en cada convocatoria, e obtido nos
últimos catro anos.
Non ter desempeñado traballo profesional algún
relacionado coa súa titulación, por conta propia ou allea.
Inclúense os contratos laborais en prácticas para a
formación, os contratos temporais e os mercantís.
Non ser beneficiario deste programa de bolsas con
anterioridade.
A condición de bolseiro do programa é incompatible con
calquera traballo remunerado, coa percepción do seguro
de desemprego e con calquera outra bolsa de calquera
tipo, así como calquera actividade profesional ou
académica que impida a normal realización das prácticas
o da actividade lectiva prevista no Programa.

A selección dos bolseiros e a adxudicación das prazas
realizarase polo Comité de Dirección do programa xunto cos
representantes das empresas participantes. Teranse en
conta os méritos académicos, os estudos e actividades
complementarias e os coñecementos de idiomas e
informática.
Para máis información: talentoteca.es

Duración e contía
A duración total é dun ano, e o bolseiro percibirá unha
dotación bruta mínima de 800€/mes.

Lugar
En España.

Prazos de solicitude
Convocatoria aberta todo o ano.
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1. Bolsas e prácticas profesionais
1.3. Outros organismos públicos
A Fundación SEPI (Sociedade Estatal de Participacións Industriais), en colaboración con Deloitte, convoca o
"Programa Deloitte", co obxectivo de posibilitar un período de formación práctica.

FUNDACIÓN SEPI-DELOITTE. BOLSAS DE PRÁCTICAS
Requisitos

Proceso de selección

Ser cidadán dun Estado membro da UE.
Ser titulado universitario da algunha universidade
oficialmente recoñecida.
Estar en posesión dalgún dos títulos incluídos na
convocatoria por parte dalgunha universidade oficialmente
recoñecida.
Non ser beneficiario dalgún programa de bolsas da
Fundación con anterioridade.
Nivel medio-alto de inglés.
Estar disposto a fixar a residencia no lugar de realización
da bolsa.

O proceso de selección estará a cargo dun xurado composto
por representantes de Deloitte e da SEPI.
Consistirá nunha fase de preselección, probas
psicotécnicas, unha dinámica de grupo e unha entrevista.
Para máis información: https://fundacionsepi.es

Duración e contía
A duración total é de 6 meses, podendo ser prorrogados
outros 6 meses, prevéndose o seu comezo para principios
de abril.

Lugar

O bolseiro percibirá unha dotación bruta entre 600 e
1.400€/mes. No caso de que a duración sexa menor a
catorce meses, poderá prorrogarse a bolsa.

Nun dos centros que Deloitte ten en España.

Prazos de solicitude
Primeiro semestre do ano.
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1.3. Outros organismos públicos
A Fundación SEPI (Sociedade Estatal de Participacións Industriais), en colaboración co Airbus Group, convoca
20 bolsas no marco do programa “Fundación SEPI-Airbus Defence and Space”, co obxectivo de posibilitar un
período de formación práctica.

FUNDACIÓN SEPI-AIRBUS. BOLSAS DE PRÁCTICAS
Requisitos

Proceso de selección

Nacer con posterioridade ao 31.12.1987.
Estar en posesión do título de Enxeñeiro Superior, Grao
ou Máster nunha especialidade relacionada.
Ter rematada a titulación con posterioridade ao
31.12.2014.
No ser beneficiario dalgún programa de bolsas da
Fundación con anterioridade.
Nivel de inglés alto (C1 o equivalente).
Inscribirse no MBA, especialidade Aeronáutica, impartido
pola Escuela de Organización Industrial (EOI) cun coste
de 8.000 euros.

O proceso de selección estará a cargo dun xurado composto
por representantes do grupo Airbus e da SEPI.
Consistirá nunha fase de preselección e nun conxunto de
probas de aptitude e competencias, proba de inglés e unha
entrevista.
Para máis información: fundacionsepi.es

Duración e contía
A duración total é de 12 meses, co seu inicio previste no
mes de xaneiro.

Lugar

O bolseiro recibirá unha asignación de 920 euros ao mes.

A formación práctica dos bolseiros desenvolverase en
calquera dos centros de traballo que AIRBUS e ALESTIS
teñen establecidos en Sevilla.

Prazos de solicitude
Durante o segundo semestre do ano.
O prazo de solicitude para a convocatoria do ano 2018
rematou o 26 de setembro do 2017.
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1. Bolsas e prácticas profesionais
1.3. Outros organismos públicos
A Fundación SEPI (Sociedade Estatal de Participacións Industriais), en colaboración co Instituto de Crédito
Oficial, convoca bolsas co obxectivo de posibilitar un período de formación práctica.

FUNDACIÓN SEPI-ICO. BOLSAS DE PRÁCTICAS
Requisitos

Proceso de selección

Ser cidadán dun Estado membro da UE.
Nacer con posterioridade ao 31.12.1990.
Obter un título requerido durante os catro anos anteriores
ao ano do proceso en curso.
Estar en posesión dalgún dos títulos incluídos na
convocatoria.
No ser beneficiario dalgún programa de bolsas da
Fundación con anterioridade.
Nivel medio-alto de inglés.
Nivel usuario de informática.

O proceso de selección estará a cargo dun xurado composto
por representantes do ICO e da SEPI.
Consiste nunha fase de preselección e nunha entrevista.
Para máis información: fundacionsepi.es

Duración e contía
A duración total é de 6 meses, podendo ser prorrogados por
outros dous períodos de 6 meses.

Lugar

O bolseiro recibirá unha asignación de 700 euros ao mes.
No caso de prórroga a asignación será de 850 euros ao mes.

Na sede do ICO (Madrid).

Prazos de solicitude
Durante o primeiro semestre do ano.
O prazo para a convocatoria do ano 2018 rematou o 12 de
febrero de 2018.
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1. Bolsas e prácticas profesionais
1.3. Outros organismos públicos
Programa do Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia para a realización de prácticas profesionais en
empresas ou na administración de Francia.
O Voluntariado Internacional en Empresa (VIE) é un programa francés de mobilidade internacional en empresas
para mozos profesionais de entre 18 e 28 anos, aberto aos candidatos da Unión Europea.

FRANCIA. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES. VOLUNTARIADO
INTERNACIONAL EN EMPRESAS
Requisitos

Proceso de selección

Estudantes, licenciados recentemente ou desempregados.
Ser cidadán dun Estado membro da UE ou do Espazo
Económico Europeo.
Alto nivel de francés.
Ter unha idade comprendida entre os 18 e 28 anos.
Carecer de antecedentes penais.

A web publica asiduamente as distintas ofertas de prácticas
profesionais e o candidato terá que enviar o seu CV e carta
de presentación directamente. Será a empresa quen realice
a selección final do beneficiario.
Máis informacion: diplomatie.gouv.fr

Lugar

Duración e contía

Empresas francesas ou administración de Francia no
estranxeiro.

A duración destas bolsas é de entre 6 e 24 meses.
O bolseiro percibirá mensualmente unha contía fixa de 660€,
máis unha parte variable en función do país.

Prazos de solicitude
A solicitude faise mediante inscrición na web.

20

1. Bolsas e prácticas profesionais
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A Axencia Estatal de Meteoroloxía convoca bolsas para a formación en proxectos da Axencia Estatal de
Meteoroloxía, relacionadas coas actividades do organismo.

AXENCIA ESTATAL DE METEOROLOXÍA. BOLSAS DE FORMACIÓN
Requisitos

Proceso de selección

Estar en posesión do título de licenciado ou graduado
universitario en ciencias, enxeñería superior ou
equivalente, obtido con posterioridade o 2005-2006.
Valorarase o coñecemento de idiomas, especialmente de
inglés.
non ter sido beneficiado de ningunha beca
AEMETpreviamente e Estar, en su caso, en condicións
físicas para o corrcto desenvolvemento da actividade
formativa que constitúa o obxecto da bolsa.
Posuír a nacionalidade española, a dun país membro da
Unión Europea ou a dun país sinatario do Acordo sobre o
Espacio Económico Europeo, e ter un dominio correcto da
lingua castelá, no caso dos candidatos que non sexan
españois.

O proceso de selección divídese en dúas fases:
1) Valoración da documentación presentada.
2) Entrevista persoal.
Para máis información: aemet.es

Duración e contía
As bolsas comenzarán desde a incorporación dos bolseiros
tras a notificación da resolución da súa concesión e terán a
duración que se estableza na convocatoria, cun máximo dun
año. Poderán ser prorrogadas anualmente, segundo o
disposto nas convocatorias, até doce meses máis, sempre
que exista a correspondente dotación orzamentaria e sexa
positivo para o desenvolvemento do proxecto.

Lugar

A súa dotación económica específica variará segundo a
convocatoria, de acordo á cuantía da previsión
orzamentada, sendo adecuada para a tarefa formativa
realizada. Á súa cuantía aplicaráselle os descontos e
retencións procedentes.

En diferentes puntos da xeografía española, segundo o
proxecto que se vaia desenvolver.

Prazos de solicitude
Durante os 15 días seguintes á publicación da convocatoria
no BOE.
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1. Bolsas e prácticas profesionais
1.3. Outros organismos públicos
As bolsas Endeavour Executive son un programa do Goberno australiano destinado a profesionais e
investigadores estranxeiros. Céntranse no desenvolvemento de habilidades e coñecementos por medio dun
ambiente de traballo en lugar de mediante a inscrición formal nun programa de estudos. Estas actividades de
desenvolvemento profesional poden incluír coaching empresarial, cursos para o desenvolvemento de
habilidades de liderado, tutorías, formación peer-to-peer, etc. Sempre nun ambiente de empresa, e non
académico.

AUSTRALIA. BOLSAS ENDEAVOUR EXECUTIVE
Requisitos

Proceso de selección

Ter máis de 18 anos.
Ser cidadán ou residente dun dos países participantes.
Comezar o programa entre xaneiro e novembro.
Non ter recibido unha axuda do goberno australiano para
o mesmo fin.
Os solicitantes deben ser seleccionados pola súa empresa
de orixe ou pola empresa de destino. Será o solicitante o
que se encargará de facer a procura da empresa concreta
na que levar a cabo o período da bolsa.
Valorarase ter un bo expediente académico e experiencia
profesional.
Realizar unha proposta explicando o aproveitamento que
se acadará durante a bolsa e os beneficios que terá no
posterior desenvolvemento profesional.
As posibilidades de desenvolver vínculos entre a empresa
australiana e as empresas do país de orixe do solicitante.

Máis información no seguinte enlace.

Duración e contía
As bolsas terán unha duración de entre un e catro meses.
A contía alcanza os 18.500 dólares australianos que se
dividen en axudas para o viaxe (3.500 dólares), para o
establecemento (2.000 dólares), abonos mensuais de 3.000
dólares e seguros de saúde e de viaxe.

Lugar
Empresas australianas.

Prazos de solicitude
Primeiro semestre do ano.
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1. Bolsas e prácticas profesionais
1.3. Outros organismos públicos
Estas bolsas teñen por obxecto a formación teórico-práctica en tarefas relacionadas coa Informática propia do
Tribunal Constitucional, en especial a relacionada coas tarefas xurisdicionais e de apoio informático.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. BOLSAS DE FORMACIÓN EN INFORMÁTICA
Requisitos

Proceso de selección

Estar en posesión do titulo de Enxeñeiro Superior, Técnico
ou Graduado en Informática ou un título doutro país
equivalente.
Ter rematado os estudos para a obtención do título
universitario con posterioridade ao 1 de xaneiro do 2012.
Posuír coñecementos de inglés correspondentes ao nivel
B2 do Marco Común Europeo de Referencia para as
linguas.
Valoraranse tamén o expediente académico, a experiencia
profesional, a formación específica na materia e
coñecementos adicionais de idiomas.

Consta dunha fase de valoración dos méritos dos candidatos
e unha segunda fase de entrevista persoal.
Para máis información, consulta o seguinte enlace.

Duración e contía
A duración máxima prevista é de 12 meses, con posibilidade
de prórroga de ata un máximo de 12 meses, se fose
conveniente para o programa de formación.
A contía mensual prevista é de 1.100€ mensuais brutos.

Lugar
Na sede do Tribunal Constitucional.

Prazos de solicitude
Segundo semestre do ano.
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1. Bolsas e prácticas profesionais
1.3. Outros organismos públicos
A bolsa ten por obxecto a formación teórico-práctica en tarefas relacionadas co estudo e co traballo do Dereito
Constitucional comparado e a actividade internacional do Tribunal Constitucional.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. BOLSAS DE FORMACIÓN EN DEREITO
CONSTITUCIONAL
Requisitos

Proceso de selección

Estar en posesión del título de Licenciado o Graduado en
Derecho o Relaciones Internacionales.
Ter rematados os estudos para a obtención do título
universitario con posterioridade ao 1 de xaneiro de 2014.
Posuír coñecementos de inglés o francés correspondentes
ao nivel B2 do Marco Común de Referencia para Lenguas).

Consta dunha fase de valoración dos méritos dos candidatos
e unha segunda fase de entrevista persoal.
Para máis información, accede ao seguinte enlace.

Duración e contía
A duración máxima prevista é de 12 meses, con posibilidade
de prórroga de ata un máximo de 6 meses, se fose
conveniente para o programa de formación.

Lugar
Na sede do Tribunal Constitucional.

Prazos de solicitude

A contía mensual prevista é de 1.150 euros mensuais
brutos.

Segundo semestre do ano.
O prazo de presentación das instancias será dun mes dende
o día seguinte á publicación no «Boletín Oficial del Estado».
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1.3. Outros organismos públicos
O Instituto Nacional de Estatística (INE), convoca 15 bolsas coa finalidade de fomentar e promover a
investigación estatística, así como o desenvolvemento e implantación de procesos estatísticos, mediante a
formación de posgraduados.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA. BOLSAS PARA FORMACIÓN DE
POSGRAO EN ESTATÍSTICA
Requisitos

Proceso de selección

Ter a nacionalidade española, ou dun Estado membro da
UE e ser residente en España no momento de iniciar o
desfrute da bolsa.
Estar en posesión do título de licenciado, enxeñeiro ou
arquitecto, ou de grao, obtido durante os últimos tres anos
anteriores a data da publicación.
Non ser beneficiario con anterioridade dunha bolsa
concedida polo INE para o mesmo fin.
Estar ao día de acordo coas obligación tributarias e coa
Seguridade Social ns termos previstos na normativa
vixente.
Non incurrir en prohibicións de acordo ao artigo 13.2 da
Ley 38/2003, do 17 de novembro, Xeral de Subvencións.

Teranse en conta os coñecementos de idiomas (inglés,
francés ou alemán) e de informática, así como a formación
ou experiencia profesional en actividades estatísticas.
Para máis información, consulta o seguinte enlace.

Duración e contía
O período de duración da bolsa é de 12 meses, prorrogables
por períodos similares ata un máximo de 24 meses.
A remuneración mensual da bolsa ascende a 898,43€.

Lugar
Nos Servizos Centrais do INE en Madrid.

Prazos de solicitude
A convocatoria publícase durante o segundo semestre do
ano.
O prazo de presentación de solicitudes será de 15 días
hábiles dende o día seguinte ao da publicación no BOE.
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O Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) ofrece unha sólida formación teórica en comercio internacional
e unha formación práctica especializada.

INSTITUTO ESPAÑOL DE COMERCIO EXTERIOR (ICEX). BOLSAS DE
INTERNACIONALIZACIÓN EMPRESARIAL
Requisitos

Proceso de selección

Nacer a partir do 1 de xaneiro de 1990.
Ser nacional dun dos Estados membros da UE.
Estar en posesión da titulación universitaria superior
específica segundo o tipo de bolsa que se convoque
(Licenciatura, Grao, Enxeñería superior ou Aquitectura).
Dominio da lingua española.
Acreditar o coñecemento avanzado de inglés (mínimo
esixido nivel B2 do Marco Común Europeo de Referencia
para as Linguas).
Non ter gozado de bolsas de similares características.
Valórase positivamente coñecementos doutros idiomas, o
CV, coñecementos de ofimática, exposición ó campo da
Xestión e a Internacionalización e outros estudos de
posgrao.

Para cada convocatoria un tribunal determina os
procedementos e probas pertinentes. Ademais de test
psicotécnicos e a realización dunha entrevista (na que
tamén se valorará nivel de inglés), debe cursarse un Máster
Universitario en Xestión Internacional da Empresa, impartido
pola Fundación Centro de Estudios Económicos y
Comerciales.
Para máis información: icex.es

Duración e contía
A remuneración anual oscila entre 21.000€ e 48.000€,
segundo o destino, máis gastos de viaxe. A duración estará
determinada polo tipo de bolsa.

Lugar

O programa constará de dous fases: unha primeira fase de
prácticas desevolvida entre xaneiro e decembro do 2020 e
unha segunda desenvolvida a partir de xaneiro de 2021, cun
ano de duración, consistente en prácticas en empresas,
entidades ou organismos internacionais.

Estudos de máster en Madrid.
No caso de ser seleccionada para a fase de prácticas, os
destinos poden ser múltiples, dentro da Rede de Oficinas
Económicas e Comerciais no Exterior. Existe, ademais, unha
segunda fase en empresas e Organismos Internacionais.

Prazos de solicitude
Entre 1 e o 7 de maio de dous anos antes do período de
desenvolvemento da bolsa.
Será necesario abonar a cantidade de 60 euros en concepto
de dereitos de inscrición e xestión.
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O Banco de España está interesado en contratar en prácticas a seis titulados para colaborar nos traballos de
análise e investigación que se realizan no banco, como axudantes de investigación.

BANCO DE ESPAÑA. PRÁCTICAS PROFESIONALES
Requisitos

Proceso de selección

Ser licenciados ou graduados universitarios en Economía,
Administración e Dirección de Empresas ou outra carreira
similar a xuízo do Banco de España ou, tendo finalizada
outra carreira, posuír estudos de posgrao / máster en
temas económicos.
Estar en situación legal para traballar en España.
Excelente expediente académico universitario.
Idioma inglés: nivel avanzado.
Pasar unha entrevista técnica e outra baseada nas
distintas competencias do candidato.

Máis información en: bde.es

Duración e contía
A duración do contrato laboral en prácticas é por un período
dun ano, prorrogable até un máximo de dous e sometido a
período de proba. A xornada de traballo, de maña e de
tarde, terá unha duración de 35 horas semanais. Durante o
primeiro ano, o 75% do salario establecido para o nivel 14
do Grupo directivo e, no seu caso, o 100% o segundo ano.

Lugar
Na Dirección Xeral do Servizo de Estudos e Dirección Xeral
Adxunta de Asuntos Internacionais.

Prazos de solicitude
Durante o primeiro semestre do ano.
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1. Bolsas e prácticas profesionais
1.3. Outros organismos públicos
Formación de posgraduados nos métodos e técnicas utilizados na investigación social aplicada a través da
participación nas tarefas de investigación e actividades formativas do Centro de Investigacións Sociolóxicas
(CIS).

CENTRO DE INVESTIGACIÓNS SOCIOLÓXICAS. BOLSAS DE FORMACIÓN
Requisitos

Proceso de selección

Ter nacionalidade española ou ser residente en España.
Título de graduado ou licenciado, ou título estranxeiro
homologado, obtido dentro dos 4 anos anteriores á data
de publicación da convocatoria.
Media de 1,8 sobre 4.
Non poderán solicitar a bolsas quen, con anterioridade a
esta convocatoria, foran adxudicatarios doutra bolsa de
formación para posgraduados no CIS.

Publicarase na páxina web do Centro de Investigacións
Sociolóxicas a lista cos nomes e apelidos dos beneficiarios e
suplentes seleccionados.
Para máis información sobre a ponderación de méritos,
accede ao seguinte enlace: cis.es

Duración e contía
A cuantía de cada beca non superará o importe de trece mil
euros (13.000,00 euros).

Lugar
No Centro de Investigacións Sociolóxicas (Madrid).

As bolsas serán de carácter anual e incompatibles con
calquera outra bolsa ou subvención pública simultáneas de
similares características.

Prazos de solicitude
O prazo é de quince días hábiles dende a publicación da
convocatoria no BOE, que está prevista para os meses de
setembro-novembro do ano precedente.
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O Senado convoca bolsas de formación en comunicación institucional, interna e externa, dirixidas a mozos
titulados que desexen especializarse nestes eidos.

SENADO. BOLSAS DE FORMACIÓN EN COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL
Requisitos

Proceso de selección

Posuír a titulación oficial universitaria de Licenciatura ou
Grao en Xornalismo.
Nacer con posterioridade ao 1 de xaneiro do 1991.
Non ter gozado en anos anteriores da mesma bolsa do
Senado excepto os substitutos que houberan accedido a
mesma dentro do último trimestre do ano anterior.

O proceso de selección será dirixido pola mesa do Senado.
Consulta as convocatorias abertas no seguinte enlace.

Duración e contía
A duración máxima é dun ano improrrogable.

Lugar

A contía mensual é de 900€ brutos.

Sede do Senado (Madrid).

Prazos de solicitude
Segundo semestre do ano.
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O Museo Nacional do Prado, en colaboración coa Fundación Iberdrola, convoca bolsas para a formación de
titulados como especialistas e fomentar a investigación na Área de Restauración.

MUSEO NACIONAL DO PRADO. BOLSAS DE INVESTIGACIÓN EN
RESTAURACIÓN
Requisitos

Proceso de selección

Diplomados en Restauración, especialidade de Escultura,
ou licenciado ou graduado en Belas Artes, especialidade
de Pintura, cunha calificación non inferior a un notable.
Ter formación específica no campo da especialidade
solicitada. Durante os procesos de selección, terase conta
dos coñecementos sobre técnicas artísticas, materiais e
procedementos pictóricos en restauración de pintura,
coleccións do Museo Nacional do Prado, conservación
preventiva, lexislación de patrimonio histórico, museoloxía
e xestión cultural, e coñecemento solvente en lingua
inglesa.
No caso da convocatoria do ano 2016, rematar os estudos
conducentes á obtención do título universitario esixido, a
partir do curso 2009-2010.
Ter a nacionalidade española ou dalgún outro Estado
membro da UE ou do Espacio Económico Europeo,
podendo demostrar o dominio da lingua española.

Para máis información: museodelprado.es

Duración e contía
A duración é de 10 meses, prorrogable por outros 10 meses.
A contía total de cada bolsa é de 15.000€.

Lugar
No Museo Nacional do Prado (Madrid).

Prazos de solicitude
Primeiro semestre do ano.
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O Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía convoca bolsas de investigación, coordinación e formación en
materias e actividades competencia do museo.

MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA. BOLSAS DE FORMACIÓN.
Requisitos

Proceso de selección

Estar en posesión do título académico correspondente en
función da categoría de bolsa: Titulación de posgrao con
especialización en Historia da Arte, Licenciatura en
Xeografía e Historia, Historia da Arte, Humanidades,
Comunicación Audiovisual e Biblioteconomía e
Documentación.
Non se poderán presentar os beneficiarios de bolsas do
Museo nas tres convocatorias anteriores.
Reunir os requisitos especificados no anexo I para cada
clase de bolsas.

O presentación das solicitudes realizarase nos 15 días
naturais seguintes a publicación do BOE.
Para máis información: museoreinasofia.es

Duración e contía
A duración é de doce meses.
A contía anual para o ano 2018 variará entre os 12.000 e os
24.000€ brutos en función da bolsa.

Lugar
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (Madrid).

Prazos de solicitude
Nos seguintes 15 días hábiles da publicación da
convocatoria no Boletín Oficial do Estado, dende as 0:00 ás
15:00 horas do último día do prazo.
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O Ministerio de Educación, Cultura e Deporte convoca bolsas destinadas a promover a investigación e a
innovación educativa e a ampliar os coñecementos en: investigación educativa; biblioteconomía,
documentación e arquivística; tecnoloxías da información e a comunicación; observación e deseño de
cualificacións profesionais; xestión administrativa; estatística e avaliación educativa; xornalismo e
comunicación; deseño gráfico; réxime xurídico; e tradución e interpretación.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN E FORMACIÓN PROFESIONAL. BOLSAS DE
FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN DOS SISTEMAS EDUCATIVOS
Requisitos

Proceso de selección

Ser nacional dun Estado membro da Unión Europea, con
perfecto dominio da lingua española e residencia en
España no momento da súa incorporación.
No caso da convocatoria para o curso 2017-2018, estar en
posesión da titulación requirida para cada tipo de bolsa e
obtela con posterioridade ao 1 de xaneiro do 2012.
Reunir o resto de requisitos académicos e económicos
que especifica a convocatoria.

A solicitude deberá cumprimentarse e conformarse
mediante o formulario de inscrición, dispoñible por vía
telemática a través da Sede Electrónica do Ministerio de
Educación, Cultura e Deporte. Así mesmo, realizarase unha
proba de idioma cando se solicite algunha modalidade de
bolsa que implique ou poida implicar coñecemento dun
idioma.
Consulta a última convocatoria aquí.

Lugar

Duración e contía

Nas Direccións Xerais competentes.

A duración é de 12 meses.

Prazos de solicitude
A dotación íntegra anual máxima de cada bolsa de
formación será de 12.324€, e distribuirase en 1.027€
mensuais, entre o 1 de setembro de 2017 e o 31 de agosto
de 2018.

Nos seguintes 15 días hábiles da publicación da
convocatoria no Boletín Oficial do Estado, dende as 0:00 ás
15:00 horas do último día do prazo.
A data de publicación no BOE tende a darse entre os meses
de maio e xuño.
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1. Bolsas e prácticas profesionais
1.3. Outros organismos públicos
Convocatoria de bolsas para formación nos eidos da astronomía, a xeodesia, a xeofísica, a cartografía e a
xeomática.

INSTITUTO XEOGRÁFICO NACIONAL (IXN).BOLSAS DE FORMACIÓN
Requisitos

Proceso de selección

Ter a nacionalidade dun Estado membro da UE ou do
Espazo Económico Europeo.
Estar en posesión do título de grao, licenciatura, enxeñaría
ou arquitecto.
Ter finalizado os estudos e estar en condicións de obter o
correspondente título nos 4 anos inmediatamente
anteriores a data de finalización do prazo de presentación
de solicitudes.
Non estar incapacitado fisicamente ou padecer
enfermidade que poida impedir o desenvolvemento da
actividade formativa que constitua o obxecto da beca.
Non incurrir en ningún dos supostos do artigo 13.2 da Ley
38/2013, de 17 de novembro, xeral de subvencións.
Non ter disfrutado anteriormente dunha bolsa de INTRA ni
ter relaciós laborais ou administrativas previas con
Instituto.

Unha Comisión de valoración será a encargada de
comunicar o resultado ao director do IXN.
Para máis información: ign.es

Duración e contía
A duración é de 12 meses prorrogables por períodos de 12
meses ata un máximo de 36 meses.
A contía mensual é de 1.100€.

Lugar
Nos centros de formación: sede central do IXN, Real
Observatorio Astronómico de Madrid e observatorio de
Yebes (Guadalajara).

Prazos de solicitude
Primeiro semestre do ano.
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1. Bolsas e prácticas profesionais
1.3. Outros organismos públicos
O Museo Nacional do Prado, en colaboración co Banco de España, convoca unha bolsa para titulados
destinada á formación de futuros especialistas e fomentar a investigación nas diferentes áreas e modalidads

MUSEO NACIONAL DO PRADO. BOLSAS DE FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN EN
COLABORACIÓN CO BANCO DE ESPAÑA
Requisitos

Proceso de selección

Diplomatura, licenciatura ou grao en Bellas Artes ou na
titulación correpondente en cada área, coa especialidade
requerida en función de cada caso.
Dúas cartas de presentación de profesores.
Memoria do proxecto a realizar.
Coñecementos sobre historia e colecións do museo,
aplicación das TICs a educación, alfabetización dixital, elearning, deseño e edición dixital e programas de
tratamento de imaxes.
Ser cidadán europreo cun alto nivel de español e inglés
falado e escrito. En función da área e da convocatoria,
poderá ser necesaria coñecementos en lingua francesa.

Unha Comisión de Estudio e Valoración, efectuará a
valoración das solicitudes en dúas fases: valoración de
méritos e da proposta e xustificación da petición da bolsa, e
entrevista presencial.
Para máis información: museodelprado.es

Duración e contía
A duración é de 12 meses, cunha contía total para cada
bolsa de 18.000€.

Lugar
No Museo Nacional do Prado (Madrid).

Prazos de solicitude
Primeiro semestre do ano.
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1. Bolsas e prácticas profesionais
1.3. Outros organismos públicos
O Museo Nacional do Prado convoca bolsas para a formación de futuros especialistas e fomentar a
investigación en distintas áreas do museo.

MUSEO NACIONAL DO PRADO. BOLSAS PARA A FORMACIÓN DE FUTUROS
ESPECIALISTAS
Requisitos

Proceso de selección

Licenciado ou graduado en Historia da Arte con media de
notable.
Dúas cartas de presentación de profesores e unha carta
de motivación.
Coñecemento sobre o Museo e as súas coleccións,
especialmente do século XIX, das fontes documentais,
metodoloxía de investigación, informática, base de datos e
inglés.

Para máis información: museodelprado.es

Duración e contía
A duración é de 1 ano, renovable por outro ano. A contía
total é de 18.000€.

Lugar
No Museo Nacional do Prado (Madrid).

Prazos de solicitude
Último trimestre do ano.
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1. Bolsas e prácticas profesionais
1.3. Outros organismos públicos
O Museo Nacional do Prado, en colaboración co Meadows Museum de Dallas (EEUU), ofrece un programa de
becas remuneradas, para estudantes graduados, destinadas á formación dos especialistas en historia do arte.
O obxecto das bolsas Meadows Museum - Museo Nacional del Prado é contribuír á formación de
investigadores e especialistas nas áreas de conservación das coleccións do Museo Nacional do Prado entre os
séculos XV-XVIII, incluíndo ambos os dous. Unha bolsa destinarase ás coleccións dos séculos XV y XVI, e a
segunda, ás coleccións do Barroco, séculos XVII-XVIII, en calquera escola representada no Prado.

MUSEO NACIONAL DO PRADO. BOLSAS DE FORMACIÓN DE INVESTIGACIÓN
EN COLABORACIÓN CO MEADOWS MUSEUM
Requisitos

Proceso de selección

Segundo a convocatoria do ano 2016, osuír o título de
Licenciado ou Grao en Historia da Arte con posterioridade
a xaneiro de 2009-1010. Dúas cartas de presentación de
profesores.
Formación específica no ámbito da especialidade
secleccionadaCoñecementos de Informática.
Alto nivel de inglés falado e escrito.

Unha Comisión de Estudio e Valoración, efectuará a
valoración das solicitudes en dúas fases: valoración de
méritos e da proposta e xustificación da petición da bolsa, e
entrevista presencial.
Para máis información: museodelprado.es

Duración e contía

Lugar

A duración é de 12 meses, cunha contía total para cada
bolsa de 18.000€.

No Museo Nacional do Prado (Madrid).
Os bolseiros realizarán unha estadía de dúas semanas
durante o desenvolvemento da bolsa como persoal invitado
no Meadows Museum.

Prazos de solicitude
Primeiro semestre do ano.
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1. Bolsas e prácticas profesionais
1.3. Outros organismos públicos
A Fundación SEPI (Sociedade Estatal de Participacións Industriais), en colaboración con Correo Express S.A.,
convoca o programa “Fundación SEPI-CORREO EXPRESS 2015” co obxectivo de posibilitar un período de
formación práctica.

FUNDACIÓN SEPI- CORREO EXPRESS BOLSAS DE PRÁCTICAS
Requisitos

Proceso de selección

Nacer con posterioridade ao 31.12.1984.
Ter rematados os estudos nalgunha das titulacións
relacionadas.
No caso da convocatoria do ano 2015, ter unha das
titulacións presentes no listado, con anterioridade ao
31.12.2011.
No ser beneficiario dalgún programa de bolsas da
Fundación con anterioridade.
Nivel de inglés alto, valoraranse outros idiomas.

O proceso de selección estará a cargo dun xurado composto
por representantes do grupo Airbus e da SEPI.
Estará composto por unha fase de preselección e un
conxunto de probas de aptitude e competencias, proba de
inglés e unha entrevista.
Para máis información: fundacionsepi.es

Duración e contía
Lugar

A duración total é de 6 meses, coa posibilidade de
prorrogala a doce meses, previa solicitude de Correos
Express e obtida a autorización da Fundación.
O bolseiro recibirá unha asignación de 600 euros ao mes.

En calquera dos centros de Correo Express.

Prazos de solicitude
Último trimestre do ano.
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1. Bolsas e prácticas profesionais
1.3. Outros organismos públicos
O programa europeo ARGO ten por obxecto facilita-la realización dun período de prácticas en empresas no
ámbito internacional.

SISTEMA UNIVERSITARIO GALEGO. PROGRAMA ARGO PRÁCTICAS
PROFESIONAIS
Requisitos

Proceso de selección

Titulado españois e estranxeiros con residencia menores
de 35 anos.
Estar en disposición dun título universitario ou Máster.
Non ter sido beneficiario dunha bolsa de mobilidade para a
mesma finalidade.
Cumprir cos requisitos de entrada e permanencia no país
de destino.

No proceso de selección valorarase o expediente
académico, o curriculum vitae, nivel de idioma requirido e
outros requisitos establecidos pola empresa. Posteriormente
a empresa realizará a avaliación dos candidatos propostos.
Para máis información: becasargo.es

Duración e contía
A contía da bolsa é de entre 450-1300 euros ao mes,
segundo o país de destino.
A duración da estancia é de entre 5 e 8 meses

Lugar
Diversos países.

Prazos de solicitude
A convocatoria permanecerá aberta ata o 31/12/2016, mais
o proceso de inscrición realízase segundo estipule o
Ministerio de Educación.
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1. Bolsas e prácticas profesionais
1.3. Outros organismos públicos
A Universidade Rei Xoán Carlos e a Fundación Universidade-Empresa promoven o programa Pasarela, dirixido
a mozos titulados de Formación Profesional de grao superior, co obxectivo de complementar a súa formación
cos coñecementos máis demandados polas empresas actualmente. A bolsa consta dun programa práctico
nunha empresa e dun programa formativo de 80 horas na Universidade Rei Xoán Carlos, repartidas en módulos
presenciais e a distancia.

UNIVERSIDADE REI XOÁN CARLOS E FUNDACIÓN UNIVERSIDADE-EMPRESA.
PROGRAMA PASARELA
Requisitos

Proceso de selección

Ser cidadán español ou estranxeiro con permiso de
residencia.
Posuír un título de Formación Profesional de grao
superior, obtido nos cinco anos anteriores á convocatoria.
Ser menor de 30 anos no momento de solicitude da bolsa.
Non ter desempeñado traballo profesional algún
relacionado coa súa titulación, sexa por conta propia ou
allea.
No ser beneficiario con anterioridade do programa de
bolsas ou doutros programas análogos.

A selección dos bolseiros e a adxudicación das prazas
realizarase polo comité de selección d o programa xunto
coas empresas, podendo incluír entrevistas persoais.

Duración e contía
A duración total é de 12 meses, e o bolseiro recibe axuda de
estudo de 700€ brutos mensuais.

Lugar
Nunha empresa en España.

Prazos de solicitude
Convocatoria aberta todo o ano.
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1. Bolsas e prácticas profesionais
1.3. Outros organismos públicos
O Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo convoca bolsas para realizar prácticas profesionais e de
investigación turística nas Consellerías Españolas de Turismo no Estranxeiro.

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERXÍA E TURISMO. BOLSAS “TURISMO DE
ESPAÑA”
Requisitos

Proceso de selección

Ter nacionalidade española.
Dispor dunha Licenciatura ou Grao universitario
(calquera), ou ben dispor dunha Diplomatura en Turismo,
Ciencias Económicas e Empresariais, Marketing,
Socioloxía e Xestión e Administración Pública. Ditas
titulacións deberon superarse con posterioridade ao 1 de
xaneiro de 2011 e antes da finalización do prazo de
presentación de solicitudes.
Ter unha nota media mínima de 6,5 sobre 10 ou 1,75
sobre 4, nas cualificacións finais dos estudos que se
aleguen para concorrer á bolsa.
Non ter obtido con anterioridade ningunha bolsa «Turismo
de España», nin ter obtido nos tres anos anteriores ao
desta convocatoria dunha bolsa para unha finalidade
similar.
Posuír coñecementos de inglés (nivel B2) e do idioma do
país (nivel B2) no que estea situada a Consellería de
Turismo.

A ordenación e instrución do procedemento estará a cargo
da Dirección Xeral de TURESPAÑA e convocará aos
candidatos a unha entrevista persoal.

Duración e contía
Nas oficinas de Europa (excluído Moscova) a contía anual
prevista é de 24.000 euros, mentres que no resto de rexións
é de 31.000€. A duración máxima prevista é de dous anos.

Lugar
Nas Oficinas de Turismo Españolas no Estranxeiro:
Europa: Berlín, Bruxelas, Copenhague, Dublín,
Düsseldorf, Estocolmo, Frankfurt, Helsinki, A Haia, Lisboa,
Londres, Milán, Moscova, Múnic, Oslo, París, Roma,
Varsovia, Viena, Zürich.
Rexión Asia- Pacífico: Cantón, Pekín, Tokio e Mumbai.
Norteamérica: Chicago, Os Ánxeles, Miami, México, Nova
York, Toronto.
Sudamérica: Bos Aires, Sao Paulo.

Prazos de solicitude
Primeiro semestre do ano.
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1. Bolsas e prácticas profesionais
1.3. Outros organismos públicos
O Consello de Seguridade Nuclear convoca bolsas para a valoración, supervisión e control da seguridade das
instalacións nucleares e radioactivas e a protección radiolóxica dos seus traballadores, así como do público en
xeral, mediante a prevención da contaminación radioactiva do ambiente.

CONSELLO DE SEGURIDADE NUCLEAR .BOLSAS DE FORMACIÓN
Requisitos

Proceso de selección

Titulados superiores universitarios nas especialidades
científicas ou técnicas (licenciado, enxeñeiro superior,
arquitecto ou graduado).
Ser nacional dun Estado membro da Unión Europea e
residente en España no momento de solicitar ou de
incorporarse á bolsa.
Obter o título con posterioridade ao ano 2006.

Valoraranse os méritos acreditados.
Para máis información: http://www.csn.es

Duración e contía
A duración inicial das bolsas é de doce meses, podendo
prorrogarse ata un máximo de dous anos.

Lugar
No Consello de Seguridade Nacional, con algún posible
desprazamento puntual a outros lugares da xeografía
española.

Prazos de solicitude
Trinta días naturais a partir do seguinte á data de
publicación da convocatoria no BOE.
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1. Bolsas e prácticas profesionais
1.3. Outros organismos públicos
Convocatoria de bolsas para a formación teórica e práctica de posgrao en materia de consumo

AXENCIA ESPAÑOLA DE CONSUMO, SEGURIDADE ALIMENTARIA E
NUTRICIÓN. BOLSAS DE FORMACIÓN
Requisitos

Proceso de selección

Ter a nacionalidade dun Estado membro da UE, así como
os estranxeiros residentes legalmente en España.
Dominio do idioma castelán.
Estar en posesión de titulación universitaria de licenciatura
ou grao.
Non ser beneficiario con anterioridade dunha bolsa destas
características no Instituto Nacional de Consumo.

Os interesados dirixirán as súas solicitudes, de acordo co
modelo de instancia que se inclúe na convocatoria, ao
rexistro do Instituto Nacional de Consumo.
Para máis información:
consumo-ccu.es

Duración e contía
Lugar

A duración prevista é dun ano, prorrogable outro ano. A
contía anual fixarase na respectiva convocatoria anual.

Nas instancias do Instituto nacional de consumo.

Prazos de solicitude
Segundo semestre do ano.
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