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Ligazón: https://www.uvigo.gal/estudar/empregabilidade/ofertas-emprego/buscar-oferta

Introduce aquí un enderezo 
electrónico de contacto para 
comprobar si a túa empresa xa 
está rexistrada

1.Acceso
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Pulsa aquí para formalizar o 
rexistro

Se a túa empresa non estaba rexistrada previamente neste Career Center levarache a outra pantalla 
para que fagas o rexistro

2. Rexistro de datos da empresa/entidade 
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Completa os 3 pasos do formulario

Para facilitar a procura das ofertas 
recoméndase escoller o sector que 

mellor defina a actividade
económica da empresa

21 3

Se aínda non o tes claro, non te 
preocupes, podes introducir a 

primeira oferta máis tarde!

3. Creación dunha conta como entidade recrutadora
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INFORMACIÓN RELEVANTE: 

• Cada campo do formulario sirve de filtro para que os/as candidatos/as podan atopar a oferta
• Selección do tipo de contrato:

 Prácticas: NON se refiren a prácticas académicas dirixidas ao alumnado
Só seleccionar esta opción si se ofertan prácticas destinadas a titulados/as

 Programa de Graduados/Programa de Rotación:
Só seleccionar si se quere difundir un programa propio que requira que un/ha candidato/a se ten que 
incorporar como bolseiro/a

4. Publicación dunha primeira oferta de emprego
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Idioma: refírese á lingua  vehicular principal 
do posto de traballo; non ao idioma no que 
se publica a oferta

 Empresa: incluír nome 
 Responsabilidades e funcións a desempeñar: incluír unha descrición detallada das mesmas
 No caso de que o “tipo de contrato” a difundir sexa unha “Práctica” ou un “Programa para 

graduados/Programa de rotación”, aconséllase comezar esta descrición nos seguintes termos: “Apoio 
a…”, “Colaboración en...“, “Baixo a supervisión de…”

 Perfil solicitado: é necesario incluír a/s titulación/ es universitaria/a solicitada/s de entre as impartidas 
na Universidade de Vigo (https://www.uvigo.gal/es/estudiar/que-estudiar)

 Salario: opcional 
 Outros campos opcionais: indicar si son competencias valorables ou requisitos imprescindibles

• Datos adicionais sobre o traballo/bolsa: 

INFORMACIÓN RELEVANTE: 
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VALIDACIÓN DA OFERTA PROPOSTA: 

• Unha vez introducidos os datos, a oferta terá que ser validada polo persoal técnico da Área de 
Emprego e Emprendemento da Universidade de Vigo

• Recibirás:
 un primeiro enderezo electrónico indicando a recepción da oferta e
 un segundo enderezo electrónico confirmando a publicación da mesma
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• Tras acceder ao Career Center da Universidade de Vigo aparecerache a seguinte pantalla na que 
poderás consultar ou modificar os datos da túa empresa, consultar as ofertas en curso ou 
introducir unha nova

Engadir nova oferta

Estado das ofertas: 
• pendentes de validación, 
• en líña, 
• denegadas, 
• arquivadas 

5. Publicación doutras ofertas de emprego e 
modificación dos datos
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• UNHA VEZ A OFERTA FOI VALIDADA:

Aquí tes acceso aos perfís 
dos/as candidatos/as.
Podes visualizar o seu/ s 
CV, no seu caso, a carta de 
presentación

IMPORTANTE: revisa o teu cartafol de spam, xa que é posible que algún destas mensaxes inclúanse neste cartafol

Se aceptas a candidatura, 
poderás acceder aos seus 
datos de contacto

Se rexeitas a candidatura, 
poderás enviarlle unha mensaxe 
personalizada

6. Xestión das ofertas de emprego publicadas

MANUAL DE USO



7. Contacto

MANUAL DE USO

No caso de:
• querer resolver algunha dúbida sobre o funcionamento do Career Centre da 

Universidade de Vigo
• facer algunha proposta para achegar a súa empresa/entidade á comunidade 

universitaria, ou
• solicitar colaboración na realización do seu proceso de selección

CONTACTE co 

Servizo de Intermediación Laboral

Área de Emprego e Emprendemento

insercionlaboral@uvigo.gal

mailto:insercionlaboral@uvigo.gal
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