
Colexiarse é obter:
• Servizo de colocación
• Asesoramiento técnico, fiscal e xurídi-
co totalmente gratuíto
• Unha garantía para os traballos profesio-
nais
• Seguros de vida e de accidentes, ambos de 
balde
• Ofertas especiais en servizos profesionais, sani-
dade, ocio e cultura...
E moito máis...

Coléxiate
Conéctate 



Vantaxes do colexiado

Conta de correo electrónico 
avanzado @coit.es

Servizo de Emprego e Orien-
tación Profesional. Plan de 
Emprego Activo: listado de 
ofertas e bolsa de emprego 

Asesoramento Técnico, Fiscal e Xurídico con 
axuda e orientación para a realización de 
traballos profesionais

Seguro de responsabilidade 
civil para proxectos visados 
polos colexiados

Listado de sindicacións RSS das nosas webs 
corporativas

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 o COETG. A alta nestes seguros 
será efectiva a partir do trimestre natural posterior á data de aceptación 
como colexiado

Servizo de Noticias do Sector antes das 10:00 
horas. Podes inscribirte gratuitamente ao 
Boletín 01 Noticias, para estar ao día das 
noticias de maior interese na nosa profesión

Recepción do Boletín de Exercicio Profesio-
nal (BIP) no que se comunican as novidades 
sobre lexislación, normativa, eventos, cursos 
de formación e normas colexiais relativas ao 
Exercicio Profesional

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

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

Participación en enquisas 
de opinión 

Contactos con outros 
profesionais e posibilida-
de de participar en foros 
de discusión sobre temas 
de interese no sector

Apoio por parte do 
Colexio de determinadas 
actividades profesionais 
e na creación de grupos 
con obxectivos comúns 
entre os que destaca o 
Grupo de Exercicio Libre 
da Profesión

Integración no Directorio 
Profesional de Enxeñeiros 
de Telecomunicación e no 
Directorio de Peritos

Biblioteca e sala de 
lectura

Participación na vida colexial 
a través das Asembleas Xerais 
e posibilidade de presentarse 
a formar parte da Xunta de 
Goberno do COETG

Formación especializada 
on-line e presencial en condi-
cións especiais para colexia-
dos: acceso a cursos de 
formación propios, acordos 
con diferentes Universidades 
e Escolas de Negocios para a 
realización de másteres, 
xornadas técnicas en empre-
sas con carácter gratuíto...

Visado electrónico de traba-
llos profesionais

Se ademais te asocias na Asociación de Enxeñeiros de 
Telecomunicación de Galicia, terás unha serie de vantaxes 
engadidas que podes consultar facendo clic aquí

Coléxiate
Conéctate 

http://www.aetg.org/articulos/asociarse-0


Máis información:

Colexio Oficial de Enxeñeiros
de Telecomunicación Galicia (COETG)
Juana de Vega nº4 1ºI
15003 A Coruña

Teléfono: 981 91 93 00
Fax: 981 91 93 01
Mail: administracion@coetg.es

www.aetg.org
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