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Achegue unha fotografía. Suprimir cando non proceda 

  

Información persoal  

Apelido(s) / Nome(s) Apelido(s) Nome(s). Suprimir cando non proceda 
Dirección (direccións) Suprimir cando non proceda 

Teléfono (s) Suprimir cando non proceda Móbil: Suprimir cando non proceda 
Fax(es) Suprimir cando non proceda 

Correo(s) electrónico (s) Suprimir cando non proceda 
  

Nacionalidade Suprimir cando non proceda 
  

Data de nacemento Suprimir cando non proceda 
  

Sexo Suprimir cando non proceda 
  

Emprego desexado / familia 
profesional 

Suprimir cando non proceda 

  

Experiencia de traballo  
  

Datas Describa por separado cada emprego relevante que desempeñara, comezando polo máis recente. 
Suprimir cando non proceda 

Profesión ou cargo desempeñado  
Funcións e responsabilidades 

principais 
 

Nome e dirección da empresa ou 
empregador 

 

Tipo de empresa ou sector  
  

Educación e formación  
  

Datas Describa por separado cada curso realizado, comezando polo máis recente. Suprimir cando non 
proceda 

Cualificación obtida  
Principais materias ou capacidades 

profesionais estudadas 
 

Nome e tipo do centro de estudos  
Nivel conforme a unha clasificación 

nacional ou internacional 
Suprimir cando non proceda 

  

Capacidades e competencias 
persoais 

 

  

Idioma(s) materno(s) Indique a súa lingua materna (se ten máis dunha lingua materna, indique cada unha - 
ver instrucións) 

  

Outro(s) idioma(s)  
Autoavaliación  Comprensión Fala Escrita 

Nivel europeo (*)  Comprensión 
auditiva 

Lectura Interacción oral Capacidade oral  

Idioma            
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Idioma            

 (*) Nivel do Marco Europeo Común de Referencia (MECR) 
  

Capacidades e competencias 
sociais 

Describa as devanditas competencias e indique en que contexto se desenvolveron. Suprimir cando 
non proceda 

  

Capacidades e competencias 
organizativas 

Describa as devanditas competencias e indique en que contexto se desenvolveron. Suprimir cando 
non proceda 

  

Capacidades e competencias 
técnicas 

Describa as devanditas competencias e indique en que contexto se desenvolveron. Suprimir cando 
non proceda 

  

Capacidades e competencias 
informáticas 

Describa as devanditas competencias e indique en que contexto se desenvolveron. Suprimir cando 
non proceda 

  

Capacidades e competencias 
artísticas 

Describa as devanditas competencias e indique en que contexto se desenvolveron. Suprimir cando 
non proceda 

  

Outras capacidades e 
competencias 

Describa as devanditas competencias e indique en que contexto se desenvolveron. Suprimir cando 
non proceda 

  

Permiso de conducir Describa as devanditas competencias e indique en qué contexto se desenvolveron. Suprimir cando 
non proceda 

  

Outras informacións Indique neste apartado calquera outra información que poida ter relevancia, por exemplo persoas de 
contacto, referencias, etc. Suprimir cando non proceda 

  

Anexos Enumere todos os anexos que decidira achegar. Suprimir cando non proceda 
 


