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Saúdo do reitor da Universidade de Vigo

Neste meu primeiro ano como reitor da Univer-
sidade de Vigo, compráceme dirixirme a vós con 
motivo da terceira edición da Finde.U: iniciativa 
para fomentar a empregabilidade e organizada 
exclusivamente para abrirvos as portas ao éxito 
do voso futuro profesional.

O proxecto dunha feira internacional en colabo-
ración coas universidades de Porto e de Trás-
os-Montes e Alto Douro naceu no ano 2016 coa 
expectativa de se consolidar como un evento de 
intermediación laboral de referencia no ámbito 
universitario. Hoxe, coa incorporación da Uni-
versidade Católica de Portugal e despois de dúas 
edicións que contaron coa participación de máis 
de 150 institucións cada unha e arredor de 5000 
visitantes, podemos confirmar que esas aspira-
cións son unha realidade: a Finde.U é recoñecida 
como a feira de emprego universitario da eurorre-
xión Galicia-norte de Portugal. 

Desde o inicio, o propósito fundamental das tres institucións foi o de conxugar forzas 
para facilitarlle ao noso estudantado e ás persoas egresadas o acceso ao mercado labo-
ral, non só mediante o achegamento do tecido empresarial á universidade, senón tamén 
ampliando o seu horizonte laboral e identificando e compensando os desequilibrios no 
acceso ao emprego a ambos os lados da fronteira. 

Cómpre ter en conta que o contexto económico e social actual, coa recente crise eco-
nómica, a deslocalización do tecido industrial e os profundos cambios que se aveciñan 
no mercado laboral, esíxennos ás universidades un meirande esforzo para asumir retos 
innovadores no fomento da empregabilidade. Neste sentido, a aposta pola cooperación 
transfronteiriza marca unha das liñas estratéxicas da Universidade de Vigo, conscientes 
de que a integración xeográfica de Galicia e do norte de Portugal xoga a prol da multipli-
cación de oportunidades para os nosos e as nosas estudantes.

Quero agradecerlles a colaboración e a implicación de EURES Transfronteirizo, así como 
a de todas as institucións púbwlicas e privadas, galegas e portuguesas, que nos apoian 
na organización da Finde.U para acadar os resultados desexados a través da coordina-
ción dos nosos esforzos.

Convídovos, pois, a todas e a todos, estudantes, titulados e tituladas das catro universi-
dades, a visitar a Finde.U e a aproveitar estas xornadas universitarias de portas abertas 
ao voso futuro.

Manuel Reigosa Roger

Reitor da Universidade de Vigo
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ÁREA DE EMPREGO E 
EMPRENDEMENTO
Na Área de Emprego e Emprendemento 
(AEE) da Universidade de Vigo temos 
como obxectivos: 

• Fomentar as oportunidades de 
achegamento ao exercicio profesional dos 
universitarios e das universitarias.

• Ofrecer un servizo integral de 
información, orientación, formación e 
Intermediación no ámbito da busca activa 
de emprego. 

• Colaborar con administracións, 
empresas e outras institucións, para 
facilitar o acceso ao mercado laboral das 
persoas tituladas pola Universidade de 
Vigo.

Que facemos?

Mellorar a túa empregabilidade, 
traballando nos seguintes ámbitos:

• Ofertas de emprego de perfi l 
universitario.

• Orientación Laboral.

• Formación para o emprego.

• Prácticas académicas externas.

• Formación e apoio a proxectos 
emprendedores.

Que podes facer ti?

• Entrar no noso buscador de ofertas 
de emprego (www.emprego.uvigo.es), 
infórmarte das necesidades do mercado e 
presentar a túa candidatura.

• Solicitar unha entrevista individualizada 
de orientación laboral.

• Entrar na nosa web, consultar a 
programación de formación para o 
emprego e inscribirte. Todas as nosas 
actividades son gratuítas.

• Se tes unha idea innovadora ou cun alto 
contido tecnolóxico, podemos axudarte a 
materializar o proxecto nunha realidade. 
Consúltanos.

• Seguirnos en www.facebook.com/uvigo.
areaemprego

• Suscribirte as nosas listas de 
distribución de correo para ter 
información actualizada de todas as 
oportunidades. Consúltanos.

Área de Emprego e Emprendemento
Edifi cio Miralles
Campus Lagoas – Marcosende 36310 – Vigo
Tfno.: 986 812 136
areaemprego@uvigo.es
http://emprego.uvigo.es/





Cuenta Clara

1/6 Este número es indicativo del riesgo del 
producto siendo 1/6 indicativo de menor riesgo 
y 6/6 de mayor riesgo

FONDO DE GARANTÍA DE DEPOSITOS. ABANCA se encuentra adherida al Fondo de Garantía de Depósitos de entidades de crédito. Los depósitos 
están garantizados hasta un máximo de 100.000 euros por depositante y entidad de crédito.   

ALERTA DE LIQUIDEZ. 

El rembolso, rescate o la devolución anticipada de una parte o de todo 
el principal invertido están sujetos a comisiones o penalizaciones.

Promoción válida hasta el 31/12/18 contratando la Cuenta Clara, para nuevas domiciliaciones de nómina o pensión por un importe mínimo de 600€/mes, 
manteniendo la domiciliación durante 24 meses. A  efectos fiscales, esta promoción tiene la consideración de rendimiento de capital mobiliario dinerario 
sujeto a retención según la normativa vigente. Promoción no acumulable a otras campañas de nómina.

Hazte cliente en menos de 10 minutos
con una videollamada en tu móvil.
Descarga la app de Banca Móvil de ABANCA

150€
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ABANCA

Ignacio Revuelta, director de talento 
en capital humano (CH), é licenciado en 
Dereito e en Empresariais pola Universidad 
Pontificia de Comillas. Inicia a súa carreira 
profesional en Towers Perrin como 
consultor. Entre 2009 e 2012 prosegue a 
súa carreira como consultor independente 
traballando para diversas organizacións 
en proxectos de desenvolvemento 
organizativo, xestión do cambio e 
transformación da función de CH. No ano 
2013 únese ao equipo de KPMG en España 
como director da área de compensación e 
pensións, e incorpórase a Abanca na súa 
responsabilidade actual en 2016.

Que habilidades e competencias valorades 
na primeira toma de contacto coas persoas 
que visitan a vosa caseta na feira? 

O que estamos a buscar son persoas 
que comecen a demostrar competencias 
necesarias neste novo marco de traballo, 
como son a iniciativa, a adaptabilidade e a 
adaptación. Deste xeito, semella importante 
este encontro presencial na feira, xa que 
logo no mundo dixital no que vivimos, 
valoramos sobre todo o contacto entre 
persoas. Este formato permite que nos 
poidan coñecer, ver como somos fóra dos 
nosos edificios, charlar sen ter que concertar 
unha cita. 

As universitarias e os universitarios 
que están a saír ao mundo laboral están 
preparados para os empregos do futuro?

Rotundamente si, pero cuns matices que 
hai que ter en conta, principalmente non 
polos coñecementos específicos (que nun 
entorno de troco permanente poden quedar 
obsoletos axiña) senón polas habilidades 
coas que se conten. A nova tecnoloxía 
que se está a implantar está a modificar 
completamente a natureza das funcións e 
dos roles na empresa, desaparecerán moitos 
dos que coñecemos e aparecerán outros 
novos. As pistas de como serán témolas 
diante de nós e podemos adestralas xa: 
ter flexibilidade aos cambios, manter a 
capacidade de aprendizaxe e a iniciativa, 
afrontar os cambios con visión positiva, non 
ser freo á innovación e, por suposto, saber 
traballar en equipo.

Cal é o impacto de Abanca na oferta laboral 
para o estudantado en Galicia?
En Abanca sempre reivindicamos a 
importancia e o orgullo de ter en Galicia os 
centros de decisión; hai un efecto directo 
nas oportunidades que se crean para o 
novo talento, desde 2016 participaron nos 
nosos programas de talento Experiencia 
Abanca (o teu primeiro emprego) 348 
universitarios e universitarias de Galicia e 
no de prácticas universitarias xa chegamos 
aos 307 estudantes. Non é casualidade que, 
por segundo ano consecutivo, Abanca sexa 
unha das tres empresas preferidas para 
traballar para o estudantado universitario 
galego.

Abanca aposta pola formación e o 
desenvolvemento do novo talento?

A nosa base de desenvolvemento é 
contratar novo talento e ir desenvolvéndoo 
para que poida acceder aos postos de 
responsabilidade. É importante que as 
persoas que queiran optar aos nosos 
programas saiban achegar valor á 
organización. O noso novo programa de 
talento chámase «Muévete ya!» e diríxese 
a persoas que estudan o seu último ano 
de carreira para prepararlles o camiño cara 
á empresa. Por iso animamos a todas as 
persoas que se identifiquen cos nosos 
valores a que se unan á nosa comunidade 
de talento na nosa páxina web emprego.
abanca.com.
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XOSÉ LAGO GARCÍA

Xosé Lago García é licenciado e graduado 
en Dereito pola Universidade de Santiago 
de Compostela, ademais de licenciado 
en Ciencias Políticas e Socioloxía pola 
Universidad Complutense de Madrid. 
Funcionario do corpo superior da 
administración da Xunta de Galicia 
desde 1985, na actualidade é subdirector 
xeral de acción exterior e cooperación 
transfronteiriza. Entre 2014 e 2017 foi 
subdirector da Agrupación Europea de 
Cooperación Territorial Galicia Norte de 
Portugal e a partir de febreiro de 2017, 
director.

Cando xurdiu a idea de organizar estas 
xornadas?

Os Job Days foron deseñados pola 
GNP, AECT en 2014, cando a taxa de 
desemprego en Portugal era do 13,3 % 
e en Galicia era aproximadamente do 16 
%. Pretendíase mostrar como combater 
o desemprego, aproximando empresas e 
persoal traballador transfronteirizos dun 
determinado sector.

Cal é o obxectivo deste proxecto?

Esta é unha iniciativa, financiada polo 
Interreg VAI, que comeza por escoitar 
as empresas dun determinado sector 
para percibir as súas necesidades e, 
posteriormente, darlles a oportunidade 
de entrevistar persoas cuxo perfil se 
axuste aos seus requisitos. Promóvese, 
así, a mobilidade e a contratación 
de traballadoras e traballadores da 
eurorrexión Galicia-Norte de Portugal. 

Cantas edicións se desenvolveron ata 
agora?

Ata a data desde a GNP, AECT xa 
desenvolvemos cinco Job Day que foron 
presentadas en Bruxelas como un 
exemplo destacado de boa práctica no 
sector do emprego. Esta é a segunda 
ocasión en que a xornada ten lugar 
ao redor das TIC, pero anteriormente 
centráronse tamén nos sectores do metal, 
hostalaría e turismo, agroalimentario e 
forestal. 

Por que a idea de integralo na Finde.U?

Loxicamente porque compartimos 
obxectivos comúns co proxecto da 
Finde.U e coas universidades. Este 
evento é o único destinado a fomentar o 
emprego que se realiza conxuntamente 
en dúas localizacións da eurorrexión, 
unha de cada país. Integrarmos un evento 
sectorial transfronteirizo como o noso 
dentro dun evento transversal como é a 
Finde.U ten toda a lóxica. Sumamos as 
nosas forzas sen que os Job Day da GNP, 
AECT perdan a súa identidade.



MESTRADOS
ESCOLA DAS

ARTES
Conservação e Restauro de 
Bens Culturais
Ensino de Música
Fotografia
Gestão de Indústrias Criativas 1

Som e Imagem

INSTITUTO DE

BIOÉTICA
Bioética

ESCOLA SUPERIOR DE

BIOTECNOLOGIA
Biotecnologia e Inovação
Engenharia Alimentar
Engenharia Biomédica
Microbiologia Aplicada
MSc in Food Science, 
Technology  
and Business
MSc in Sustainable 
Management of Food Quality

CATÓLICA PORTO

BUSINESS SCHOOL
Auditoria e Fiscalidade
Business Economics 3

Economia Social
Finance 3

Gestão 2,3

Gestão de Recursos Humanos
Marketing

INSTITUTO DE

CIÊNCIAS DA SAÚDE
Enfermagem
Enfermagem Avançada
Gerontologia e Cuidado 
Geriátrico

FACULDADE DE

DIREITO
Direito
Direito e Gestão

FACULDADE DE

EDUCAÇÃO E
PSICOLOGIA
Ciências da Educação
Psicologia
Psicologia e Desenvolvimento 
de Recursos Humanos 1

FACULDADE DE

TEOLOGIA
Ciências Religiosas
Estudos da Religião
Mestrado Integrado em Teologia

DOUTORAMENTOS
ESCOLA DAS

ARTES
Ciência e Tecnologia das Artes
Conservação e Restauro de 
Bens Culturais
Estudos do Património

INSTITUTO DE

BIOÉTICA
Bioética
próxima edição em 2019/2020

ESCOLA SUPERIOR DE

BIOTECNOLOGIA
Biotecnologia
Ciência e Tecnologia Alimentar 
e Nutrição
Enologia e Viticultura

INSTITUTO DE

CIÊNCIAS DA SAÚDE
Enfermagem

FACULDADE DE

DIREITO
Direito

FACULDADE DE

EDUCAÇÃO E
PSICOLOGIA
Ciências da Educação

FACULDADE DE

TEOLOGIA
Teologia

1   Em parceria com a Católica Porto Business 
School.

2   Com especialização em Business Analytics 
permite o acesso ao Double Degree com a 
Aston Business School.

3  Permite o acesso ao Double Degree com a 
Lancaster University Management School.

LICENCIATURAS
MESTRADOS
DOUTORAMENTOS

MBA’s
PÓS-GRADUAÇÕES
FORMAÇÃO 
AVANÇADA
FORMAÇÃO 
EXECUTIVA

www.candidaturas.porto.ucp.pt
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SACA PARTIDO A
TÚA VISITA
Lembra que o propósito de ir a unha 
feira de emprego non é pedir traballo, 
senón establecer relacións que poderían 
levarte a un emprego, e igual que as 
empresas que asisten a este tipo de 
eventos preparan coidadosamente a súa 

participación, tamén tes que facelo ti.

Durante a visita

• Considera ás persoas que buscan 
emprego como contactos de moito valor 
para o teu networking.

• Saúda, mantén o contacto visual, 
pregunta e fala co persoal do stand. 
Demostra o teu interese pola empresa 
e pola túa profesión. Se breve, outras 
persoas están esperando a súa quenda. 
Respecta a súa privacidade.

• Se vas cun grupo de compañeiros/as, 
respecta as quendas para falar, debedes 

expresarvos todos os membros do grupo, 
pero sen repeticións nin con ataques para 
parecer mais importantes.

• Leva folletos ou calquera outro tipo de 
información que ofreza a empresa. Cun 
exemplar é sufi ciente.

• Sorrí, mantén a calma, non te 
desesperes se hai que gardar cola.

• Ao fi nalizar cada visita anota 
información sobre o posto, a empresa e o 
seu representante, así como da impresión 
xeral que che causou.

Despois da visita

• Se non contactas con algunha das 
empresas que seleccionaches, trata de 
contactar co seu departamento de RRHH.

• Realiza un seguimento para preguntar 
se o posto segue dispoñible e ofrecerte 
para unha entrevista.

• Podes enviar un novo curriculum vitae 
e carta de presentación adaptados á 
empresa e posto solicitado.
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w w w.utad.pt |  gaiva@utad.pt |  259 350 129 |  gci@utad.pt

Dispõe de um gabinete que apoia os seus estudantes na procura 
ativa de emprego

Oferece formação com  elevado índice de empregabilidade e 
reconhecimento pelo mercado de trabalho

Oferece cursos nas áreas das ciências agrárias, tecnológicas,  da vida e 
ambiente, humanas e sociais e da saúde

4987
total de alunos 

licenciatura e MI *

281
total de alunos 

doutoramento *

1383
total de alunos 

mestrado *

* dados relativos a 2017
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Programa

23 de Outubro (martes)
Axenda
10:00 Apertura e recepción de participantes
16:30 Visita dos reitores e demáis autoridades
18:00 Peche

Ponencias
11:00 Sala 1 Coñece o Grupo Hotusa - GRUPO HOTUSA
11:00 Sala 2 Coñece R - R CABLE Y TELECOMUNICACIONES S.A.
11:30 Sala 1 De empregado de banca a asesor fi nanciero - BANCO MEDIOLANUM
11:30 Sala 2 Arca. Conectamos co futuro das telecomunicacións - ARCA
12:00 Sala 1 Plan Talent - NATIONALE NEDERLANDEN
12:00 Sala 2 HPE&GALICIA - apostando pola calidade - CDS - A HEWLETT 
  PACKARD ENTERPRISE COMPANY
12:30 Sala 1 Como afrontar un proceso selectivo?  - GARRIGUES
12:30 Sala 2 Coñece Muutech - MUUTECH
13:00 Sala 1 Industria 4.0: Oportunidades de emprego en FINSA - FINSA
13:00 Sala 2 Ciberseguridade - TARLOGIC
13:30 Sala 2 Enfermeiro/a rexistrado - EMTG - EUROPEAN MULTI TALENT 
  GROUP HEALTH CARE
16:00 Sala 1 Living and working in Sweden as a teacher - EURES SWEDEN

24 de outubro (mércores)

Axenda
10:00  Apertura e recepción de participantes
13:00  Elevator Pitch - O Talento Feminino Suma
18:00  Peche

Ponencias
11:00 Sala 1 Os Programas de Bolsas de Formación de FEUGA - FEUGA
11:00 Sala 2 Coñece CTAG - CENTRO TECNOLÓGICO DE AUTOMOCIÓN DE GALICIA
11:30 Sala 1 Oportunidades en sector Retail - C.C. CARREFOUR
11:30 Sala 2 Intelixencia artifi cial en televisión - CINFO 
12:00 Sala 1 Coñece Grupo Nueva Pescanova - GRUPO NUEVO PESCANOVA
12:00 Sala 2 AltiaDigitalHub. The Starter Program for Digital Talent - ALTIA
12:30 Sala 1 Programa Talento - ENCE - ENERGÍA Y CELULOSA 
12:30 Sala 2 Welcome to BorgWarner Vigo Campus!  - BORGWARNER
16:00 Sala 1 Cortizo - o teu futuro en marcha - ALUMINIOS CORTIZO S.A.U.
16:00 Sala 2 Corporación Televés. Unha aposta profesional de calidade - TELEVES
16:30 Sala 2 Industria 4.0 - GRUPO ARCADE CONSULTORES INFORHOUSE
17:00 Sala 1 Programa Líderes do futuro - BRICOMART
17:00 Sala 2 Claves para ser un axente inmobiliario de éxito - RMAX BALAÍDOS 
  SERVICIOS INMOBILIAROS S.L.
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ENTIDADES PARTICIPANTES

STAND
A1 
A2 

A3 

A4 

A5 
A6 

 ENTIDADE
XUNTA DE GALICIA - EURES 
STAC - SISTEMAS TÉCNICOS DEL  
ACCESORIO Y COMPONENTES S.L. 
ENCE, ENERGÍA Y CELULOSA - 
PONTEVEDRA
CTAG-CENTRO TECNOLÓGICO 
DE AUTOMOCIÓN DE GALICIA 
LEROY MERLIN ESPAÑA  
PESCANOVA

A7 C.C. CARREFOUR
A8 FINSA
A9 CDS, A HEWLETT PACKARD 

ENTERPRISE COMPANY 
A10 BORGWARNER
A11 BRICOMART
A12 ALUMINIOS CORTIZO S.A.U.
A13 ASOCIACIÓN INSERTA EMPLEO
A14 ARCA
A15 PROSEGUR ALARMAS ESPAÑA
A16 CLUSTER TIC GALICIA - TICE 

PORTUGAL – GNP, AECT *
A17 TARLOGIC
A18 ALTIA *
A19 VIEWNEXT
A20 MUUTECH *
A25 ESCUELA DE FINANZAS
A27 GARRIGUES
B1 NORVENTO ENERXÍA
B2 UNIVERSIDADE DE VIGO
B3 WORKINDENMARK
B4 EURES SWEDEN
B5 TELEVES
B6 NATIONALE NEDERLANDEN
B7 VTXRM
B8 CAMBRIDGE ASSESSMENT 

ENGLISH
B9 IMATIA INNOVATION, S.L
B10-B12 ABANCA CORPORACION 

BANCARIA S.A.
B10-B12 IESIDE
B11 ZF GROUP
B13 NAVIGATOR COMPANY
B14 GRUPO HOTUSA

STAND ENTIDADE
B15 KIOM (SIVSA - COREMAIN) *
B16 MAVIVA SERVICIOS GLOBALES
B17 GRUPO ARCADE CONSULTORES 

INFORHOUSE *
B18 R CABLE Y TELECOMUNICACIONES 

S.A. *
B20 BAHÍA SOFTWARE * 
B22 TECNOLOGÍAS PLEXUS, S.L. *
C1 FUNDACIÓN UNIVERSIDADE DE 

VIGO
C2 UNIVERSIDADE DO PORTO
C3 FUNDACIÓN EMPRESA- 
 UNIVERSIDAD GALLEGA - FEUGA
C4 UTAD
C5 BANCO MEDIOLANUM
C6 UNIVERSIDADE CATOLICA DE 

PORTUGAL
C7 COGAMI
C8 EMTG - EUROPEAN MULTI TALENT 

GROUP HEALTH CARE
C9 DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA - 

ESCOLA DE CANTERÍA
C10 BOSCH
C11 PLASTIC OMNIUM
C12 SANTALUCÍA
C13 INPROSEC
C14 KPMG
C15 CINFO CONTENIDOS 

INFORMATIVOS
PERSONALIZADOS S.L. *

C16 ALERT LIFE SCIENCES COMPUTING
C17 SICASOFT SOLUTIONS, S.L. *
C18 SEGULA TECHNOLOGIES
C19 INNOVA+ *
C20 GALICIA BUSINESS SCHOOL
C22 RMAX BALAÍDOS SERVICIOS 

INMOBILIAROS S.L.
C24 EDIGAL
C26 BANCO BILBAO VIZCAYA 

ARGENTARIA
C28 EF - EDUCATION FIRST
C29 ORIENTACIÓN LABORAL
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PLANO DE UBICACIÓN



REDE WIFI VISITANTES: FINDEU

USUARIO: empregovisitante@wifi

CONTRASINAL: wifiemprego2018

Organizadores

Apoios

Patrocinadores


