
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 pre-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 
consultas presenciais, telefónicas ou por 
e-mail

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

Servizo de Noticias do Sector antes das 10:00 
horas. Podes inscribirte gratuitamente ao 
Boletín 0.1 Noticias, para estar ao día das 
noticias de maior interese na nosa profesión

Participación con carácter gratuíto ou en 
condicións especiais nas xornadas, semina-
rios ou eventos de diversa índole, froito de 
convenios entre o COETG/AETG con diferen-
tes entidades

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

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 ProfesiónAcceso ás publicacións técni-

cas elaboradas polo 
COETG/AETG

Coléxiate
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Listado de sindicacións RSS das 
nosas webs corporativas

Biblioteca e sala de 
lectura

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



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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