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MEDIDAS URXENTES DE EMPREGO GALICIA PARA MINIMIZAR O IMPACTO DO COVID-19

Como consecuencia da evolución epidemiolóxica do coronavirus COVID-19 as oficinas de emprego pechan ao público pero ofrecerán á cidadanía

atención telefónica e telemática para os trámites urxentes.

Para iso, Emprego Galicia, en coordinación co Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), adoptou as seguintes medidas:

NON será necesario renovar a demanda de emprego ata o 30 de abril de 2020.

Se o que necesitas é solicitar unha prestación ou subsidio, contacta antes coa Oficina de Prestacións dependente do SEPE, independentemente da
situación da túa demanda de emprego. Consulta aquí os datos de contacto:

Se tes que realizar algún trámite urxente na túa demanda de emprego ou solicitar un certificado ou un informe, poderás realizalo a través da
Oficina virtual (reactivación da demanda de emprego en determinados casos, solicitude de servizos, ofertas de emprego, ...) ou poñéndote en
contacto coa túa oficina de emprego telefonicamente ou a través dun correo electrónico. Consulta aquí os datos de contacto:

NON se dará de baixa ás persoas estranxeiras que teñan pendente a renovación dunha autorizacicón administrativa ou estean pendentes de
presentear algunha documentación xustificativa.

Quedan suspendidas as citas presenciais de orientación laboral.

GALEGO  CASTELLANO

QUEN SOMOS OFICINA VIRTUALDEMANDANTESDEMANDANTES EMPRESAS EMPRENDEMENTO

Termos de uso Dereitos e deberes Estamos no 012 Mapa do portal Buscar nesta web Accesibilidade Glosario

LUGO- CAMPOS NOVOS 
DIRECCIÓN:  RÚA CAMPOS NOVOS, 9 
27002 LUGO
TELÉFONO:   901 119 999
                        982 750 778

O.E LUGO SUR
TIPO:  OFICINA DE EMPREGO 
DIRECCIÓN: CAMPOS NOVOS 09
TELÉFONO: 982 828 676
EMAIL: OFICINA.EMPREGO.LUGO.SUR@XUNTA.ES

http://www.sepe.es/direccionesytelefonosWeb/jsp/JSP_index.jsp?provincia=0
https://emprego.xunta.gal/portal/index.php/gl/buscador-oficinas.html
https://emprego.xunta.gal/portal/
http://xunta.gal/
https://emprego.xunta.gal/portal/gl/10-demandantes/demandantes-gl/484-medidas-urxentes-covid-19-en-materia-de-emprego.html
https://emprego.xunta.gal/portal/es/11-demandantes/demandantes-sp/485-medidas-urgentes-covid-19-en-materia-de-empleo.html
https://emprego.xunta.gal/portal/gl/quen-somos.html
https://emprego.xunta.es/openampro/UI/Login?locale=gl&goto=https://emprego.xunta.es/ofivir/group/speg_inicio/home
https://emprego.xunta.gal/portal/gl/
https://emprego.xunta.gal/portal/gl/empresas.html
https://emprego.xunta.gal/portal/gl/emprendemento-e-autonomo.html
https://emprego.xunta.gal/portal/gl/termos-de-uso.html
https://www.sistemanacionalempleo.es/derechos_y_deberes_ciudadania.html
http://www.xunta.es/envio-de-consulta-ou-comentario
https://emprego.xunta.gal/portal/gl/mapa-do-portal.html
https://emprego.xunta.gal/portal/gl/buscar-nesta-web.html
https://emprego.xunta.gal/portal/gl/accesibilidade.html
https://emprego.xunta.gal/portal/gl/glosario.html
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Pode subscribirse ás ofertas de
emprego desta web cun lector de
feeds

Pode subscribirse ás ofertas de
formación desta web cun lector de
feeds

Cofinanciado polo Fondo Social Europeo nunha porcentaxe do 80 por cento, ao abeiro do
programa operativo FSE de Galicia 2007-2013 CCI2007ES051PO004 (Eixo 2, medida 2.65
Modernización e reforzamento de instancias en relación co mercado laboral)

© Xunta de Galicia. Información mantida e publicada na internet pola Xunta de Galicia
Atención á cidadanía  | Aviso legal

Quedan aprazadas, mentres dure a suspensión das actividades educativas, as accións de formación profesional para o emprego xestionadas ou
financiadas pola Xunta de Galicia, os obradoiros de emprego e os programas integrados de emprego.

Ademais, cómpre que teñas en conta que, no que se refire ás Oficinas de Prestacións dependentes do SEPE:

NON se terán en conta os prazos actualmente establecidos para solicitar a prestación ou subsidio. É dicir, o teu dereito á prestación ou subsidio
queda plenamente asegurado sen ter que cumprir o prazo habitual para solicitalos.

Habilitaranse canles para a recuperación da demanda daquelas persoas inscritas con anterioridade ou para facilitar, no seu caso, a inscrición inicial.

NON se esixirá a acreditación da busca activa de emprego (BAE) na solicitude do subsidio extraordinario ou renda activa de inserción.

Podes consultar outras medidas do SEPE no seguinte enlace:

Portal web do SEPE

En calquera caso, desde Emprego Galicia iremos actualizando toda esta información á medida que se desenvolva esta situación de emerxencia.

Podes consultar toda a información e recomendaciones sobre o COVID-19 na páxina web específica habilitada polo SERGAS en relación co coronavirus:

Portal do SERGAS sobre
o coronavirus

Lembra que seguimos traballando para ti.

Para calquera consulta previa chama ao teléfono de información 012 ou á túa oficina de emprego.

https://emprego.xunta.gal/portal/ws_difusion_rss.php
https://emprego.xunta.gal/portal/ws_ofertas_rss.php
http://ec.europa.eu/regional_policy/es/funding/erdf/
https://www.xunta.gal/portada
https://www.xunta.gal/sistema-integrado-de-atencion-a-cidadania?p_p_id=82&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_count=1&_82_struts_action=%2Flanguage%2Fview&_82_redirect=%2Fsistema-integrado-de-atencion-a-cidadania&languageId=gl_ES
https://emprego.xunta.gal/portal/index.php/gl/?option=com_content&view=article&layout=edit&id=408
https://www.turismo.gal/inicio
https://www.sepe.es/HomeSepe
https://coronavirus.sergas.gal/

