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Datos da empresa 
Nome ou razón social da entidade colaboradora: 

Tipo de entidade: 

Concello de Vilar de Barrio 

Administración Pública 

Perfil do estudantado solicitado 
Titulacións ás que vai dirixida a oferta (máximo 5): Grao en Dereito 

Grao en Dirección e Xestión Pública 
Grao en Administración e Dirección de empresas 

Requisitos e coñecementos imprescindibles ou 
recomendables do alumnado solicitante: 

Non é necesario dispor de ningún coñecemento imprescindible a maiores , co básicos 
da carreira que está desenrolando e adquirirá práctica a desenvolvendo traballos coa 
secretaria interventora dun concello pequeno do rural . 

Tarefas a realizar: Tarefas a realizar na sección de secretaría-intervención: contabilizar a facturación do 
concello; elaboración de diversos escritos (actas, decretos...); expedientes de sectores 
de 
urbanismo, pleno municipal, etc.; emisión de documentación que se precise desde outras 
seccións do concello; participar e dar forma ás distintas resolucións e valorar a súa 
viabilidade; elaboración de informes para expedientes que ordene a Alcaldía tarefas 
propias do día a día do departamento de secretaría e intervención municipal xestión 
diaria do departamento de secretaría e intervención municipal : 
sempre acompañada e supervisada pola secretaria interventora. 

Datos da práctica-Práctica 39 
Lugar de realización das prácticas Concello de vilar de Barrio 

Data de inicio das prácticas: 01/07/2023 

Data de finalización das prácticas: 01/10/2023 

Flexibilidade no mes de inicio e remate: Si 

Existe algún mes do período de prácticas pechado 
por vacacións: 

Non 

Horario de realización das prácticas: 8:00 a 15:00 
A localidade onde se realiza a práctica conta con 

aloxamentos para acoller ás persoas estudantes?: 
Non 

En caso afirmativo indicar o nome 
 

En caso afirmativo, indicar o prezo aproximado 
diario: 

 

A entidade pode facerse cargo de buscar aloxamento 
para facer a práctica? 

Non 

A entidade pode ofrecer gratuitamente o aloxamento á 
persoa estudante para poder realizar a práctica?: 

Non 

A persoa estudante recibirá da empresa unha 
contribución en especie durante o período de 

prácticas?: 

Non 

En caso afirmativo, indicar que tipo (comida, 
transporte aloxamento...): 

 

En caso afirmativo, valore económicamente a 

contribución en especie 

 

Vehículo propio Non necesario 


