
Que é?

Unha xornada para coñecer e potenciar os 
recursos e as ferramentas novas que poidan 
facilitar ás persoas desempregadas a mellora do 
proceso de procura de emprego.

A quen vai dirixido?

A todas as persoas desempregadas do 
Concello da Estrada.

Cal é o obxectivo?

Dotar aos participantes das 
competencias socias,  
comunicativas e dixitais 
necesarias para unha 
procura de emprego eficaz.

 "A Comunicación. A Marca Persoal. Identidade Dixital. 
A súa importancia na procura de emprego" 

Como acadalo?

Con tres  talleres teórico prácticos sobre:

- A Comunicación e a Marca Persoal na 
procura de emprego.

- A Identidade Dixital na procura de 
emprego.

- A Entrevista de traballo.



POÑENTES:

I. Dª. MARÍA JOSÉ PORTAS ACUÑA

II. D. XOSÉ ALBERTE CEA

III. Dª. ELENA FERNÁNDEZ BOQUETE

Coach de marca Persoal, Comunicativo e Creativo.
Experta en Intelixencia Emocional e PNL.
Acompañamento en procesos de cambio e procura de emprego. Liderado.
Optimización do talento. Desenvolvemento de habilidades organizativas. Xestión de equipos
de traballo.

Xosé Alberte Cea Rodríguez leva vinte anos traballando no mercado laboral sempre relacionado coa formación, o 
desenvolvemento profesional, a promoción de eventos e, en xeral, con todo o que se refire ás persoas e ás organizacións. Ten 
traballado como técnico en distintos proxectos de investigación sobre estes temas, exerce como orientador laboral e conta con 
experiencias como titor, formador, relator, promotor de eventos de networking e impulsor de proxectos de emprendemento. 
Desde a difusión das TIC e a popularización de internet, unha gran parte do seu traballo está centrado no impacto que estes 
cambios están producindo no mercado laboral. 

Nos últimos anos a súa habitual actividade de orientación profesional vese acompañada de relatorios e de participacións en 
seminarios, xornadas e eventos. As súas intervencións céntranse nos cambios no mercado de traballo, nos procesos de procura 
de emprego, nos procesos de selección de persoas e no desenvolvemento profesional na sociedade dixital. Moi interesado no 
novo escenario do mercado de traballo que debuxa a economía dixital, trata de contribuír á súa difusión sempre que ten 
oportunidade.

Licenciada en Psicoloxía pola Universidade de Santiago de Compostela coa especialidade en Psicoloxía Social e do Traballo. 
Bolseira de investigación no Dpto. de Psicoloxía Social e Básica.
Máster en Coaching para directores de persoas.
Ampla formación continua na área de Recursos Humanos e na venda consultiva.
A nivel profesional destacar que desde maio de 2015 asume as funcións de Directora da Delegación de Santiago de Compostela 
de IMAN TEMPORING TRABALLO TEMPORAL. Apertura e posta en marcha da delegación responsabilizándose do seu crecemento 
e asegurando a xestión do equipo de traballo e o cumprimento de obxectivos. 
Entre os anos 2008 e 2015 dirixe a sede de Galicia de SANROMAN CONSULTORIA E FORMACIÓN. 
Desenvolvemento de negocios tanto a nivel institucional como privado, Xestión de plans sectoriais e intersectoriais de 
formación continua tanto na liña de convenios como na privada-bonificada, colaboración no desenvolvemento e 
implementación de diversos proxectos formativos (FSE ocupados, liña mozos, CPR...)
Entre 1998 e 2008 colabora con PEOPLE E.T.T. (na actualidade Randstad e anteriormente Unique E.T.T.) 
Nos primeiros anos desempeña o posto de Técnico de Selección: recrutamento, entrevistas, aplicación de probas Psico-
profesionais, seguemento e avaliación de candidatos... A partir de 2001 asume a dirección da oficina comercial 
responsabilizándose da xestión integral da mesma así como do cumprimento do orzamento en vendas e beneficio bruto.
Anos 96 e 98. CEG. Confederación de Empresarios de Galicia. Compaxina as tarefas de Asesora do centro asociado ao Servizo 
Galego de Colocación coa actividade de formadora. Módulos formativos vinculados á RRHH, ADP, Liderado, orientación 
laboral...

PROGRAMA

 9:30 A comunicación na procura de emprego.
         María José Portas Acuña.Coaching Co-Razón.

10:00 A Marca persoal. 

10:30 Dinámicas grupais. 

11:45 Identidade Dixital. 
          Xosé Alberte Cea.Concello de Vigo.

12:45 Como realizar unha entrevista de traballo.
          Elena Fernández Boquete.IMAN TEMPORING    
          TRABALLO TEMPORAL.

13:15 Rogos e preguntas

          María José Portas Acuña.Coaching Co-Razón.

          María José Portas Acuña.Coaching Co-Razón.

 I    COMUNICACIÓN E MARCA PERSOAL NA PROCURA DE EMPREGO

MARTES 22 DE MARZO 

DE 9:30 h.  A 13:30 h.

NOVO MERCADO
  1ª PRANTA

 II    IDENTIDADE DIXITAL NA PROCURA DE EMPREGO

 III    COMO REALIZAR UNHA ENTREVISTA DE TRABALLO



ENTIDADES COLABORADORAS:Para confirmar 
asistencia

Fundación Cultural da Estrada
Avda. Benito Vigo nº 94, 2ºandar
36680 A Estrada
Tlf. 986570997
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