
Asociarse é obter:
• Servizo de Emprego e Orientación 
Profesional.
• Seguro de vida e de accidentes, ambos 
de balde. 
• Asesoramento Fiscal e Xurídico.
• Posibilidade de obter a acreditación de 
Euroenxeñeiros, como garantía profesional de 
cara ao movemento dos enxeñeiros no ámbito da 
Unión Europea.
E moito máis...
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Servizo de Emprego e Orientación 
Profesional. Plan de Emprego 
Activo: listado de ofertas e bolsa de 
emprego

Asesoramento Fiscal e Xurídico 

Posibilidade de inscrición como membro de FITCE 
(Federación de Ingenieros de Telecomunicación de la 
Unión Europea), por unha cota anual e participar nos 
seus congresos e eventos internacionais. Máis 
información en www.fitce.org

Posibilidade de obter a acreditación de Euroenxeñei-
ro, como garantía profesional de cara ao movemento 
dos enxeñeiros no ámbito da Unión Europea

Posibilidade de beneficiarse dos servizos do Institute 
of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) noutros 
países. O IEEE é a maior asociación profesional 
dedicada ao avance da innovación tecnolóxica e 
excelencia en beneficio da humanidade

Posibilidade de participación nos Comités do Institu-
to de la Ingeniería de España

Acceso a información exclusiva sobre o sector 
(normativa, noticias, eventos e actos do sector, 
cursos de interese, libros recomendados, ofertas de 
emprego ou bolsas, entre outros)

Acceso ás publicacións técnicas elaboradas polo 
COETG/AETG

Prestacións sociais e ofertas 
especiais en servizos profesio-
nais, seguros, sanidade, ocio e 
cultura

Contactos con outros profesio-
nais e posibilidade de partici-
par en foros de discusión 
sobre temas de interese no 
sector

Participación na vida asociati-
va a través das Xuntas Xerais e 
posibilidade de presentarse a 
formar parte da Xunta Directi-
va da AETG

FContactos institucionais a 
traveso dos diferentes eventos 
organizados polo 
COETG/AETG

Posibilidade de subscribir 
convenios a medida co 
COETG/AETG

Posibilidade de formar parte 
do Directorio de Profesionais a 
traveso das canles de comuni-
cación do COETG/AETG 
(revista A Nosa Rede, web 
corporativa, …)

Vantaxes do asociado

Recepción das revistas editadas 
polo COETG/AETG sobre as TIC – A 
Nosa Rede e BIT – con información 
do sector das telecomunicacións

Conta de correo electrónico avanzado 
@aeit.es
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Listado de sindicacións RSS 
das nosas webs corporativas

Formación especializada on-line e 
presencial en condicións especiais 
para asociados

Participación con carácter gratuíto 
ou en condicións especiais nas 
xornadas, seminarios ou eventos de 
diversa índole, froito de convenios 
entre o COETG/AETG con diferentes 
entidades

Seguro de vida e de accidentes, ambos gratuítos. Para 
subscribir o seguro de vida deberá cumprimentar o 
Boletín de Adhesión ao Seguro Colectivo de Vida en 
www.aetg.org: AETG/COETG/Sobre a AETG. O alta 
nestes seguros será efectiva a partir do trimestre 
natural posterior á data de aceptación como asociado

Cursos a medida para os enxeñeiros de 
telecomunicación organizados polo 
COETG/AETG tanto on-line como 
presenciais (xestión e habilidades 
empresariais, telecomunicacións, 
telemática, acústica, enerxía, …)

Biblioteca e sala de lectura

Participación nas diferentes visitas 
que o COETG/AETG organiza a 
lugares de interese tecnolóxico e 
cultural

Participación na realización de 
traballos englobados nos convenios 
que o COETG/AETG desenvolve coa 
Administración e outras entidades

Networking



Máis información:

Asociación de Enxeñeiros
de Telecomunicación Galicia (AETG)
EET de Telecomunicación de Vigo
Campus Lagoas-Marcosende
36210 Vigo (Pontevedra) 

Teléfono: 986 465 234
Fax: 886 125 996 
Mail: aetg@aetg.org

www.aetg.org
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