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Dende a área de emprego de FADEMGA Plena inclusión Galicia traballamos    
para fomentar a inserción laboral das persoas con discapacidade intelectual 
ou do desenvolvemento 

Sexas un particular (persoa con discapacidade ou familiar), unha empresa, 
ou unha entidade pública ou privada, se estás interesado en contactar con-
nosco, estes son os servizos que ofrecemos: 

 FORMACIÓN PARA O EMPREGOFORMACIÓN PARA O EMPREGOFORMACIÓN PARA O EMPREGOFORMACIÓN PARA O EMPREGO    

Dende a federación traballamos na implantación e no fomento de accións formativas que facili-
ten o acceso ao emprego do noso colectivo. O noso obxectivo final é formar ás persoas con 
discapacidade intelectual para mellorar a súa capacitación, co fin de poder acceder e manter un 
posto de traballo. 

Entre as modalidades formativas que abarcamos está a formación prelaboral, a formación en 
competencias clave, a formación ocupacional e a formación de cara ás oposicións de emprego 
público  onde se facilitan os temarios adaptados a lectura fácil, así como diferentes exercicios, 
resolución de dúbidas e documentación relacionada.   

 INFORMACIÓN E ORIENTACIÓN LABORALINFORMACIÓN E ORIENTACIÓN LABORALINFORMACIÓN E ORIENTACIÓN LABORALINFORMACIÓN E ORIENTACIÓN LABORAL    

Contamos coa estrutura que supón ser un centro colaborador do Servizo Público de Emprego de 
Galicia, ofrecendo información, asesoramento e orientación laboral específica para persoas con 
discapacidade intelectual que demandan formación e emprego. 

A través deste servizo, ofrecémoslles ás empresas persoal competente e motivado, así como cola-
boración, apoio permanente e asesoramento gratuítos para garantir o éxito das contratacións 
realizadas a través do servizo de apoios para o emprego. 

 APOIOS PARA O EMPREGOAPOIOS PARA O EMPREGOAPOIOS PARA O EMPREGOAPOIOS PARA O EMPREGO    

A través deste servizo ofrécense os apoios necesarios para unha correcta  inserción sociolaboral 
das persoas con discapacidade intelectual na empresa ordinaria, mediante accións de formación 
e acompañamento a estas persoas no posto de traballo. Estes apoios serán diferentes en intensi-
dade en función da modalidade de inserción laboral da que se trate. 

Contamos con centros nas catro provincias, así que non o dubides:                    

contacta connosco e inicia a túa adaina no mundo laboral! 

CORUÑA. 981 566 676 / emprego.san�ago@fademga.org 

OURENSE. 988 391 352 /emprego.ourense@fademga.org PONTEVEDRA. 986 373 612 /emprego.vigo@fademga.org 

LUGO. 982 265 436 /emprego.lugo@fademga.org 


