
 

MODELO DE CURRÍCULUM VITAE CRONOLÓXICO 

Nome e Apelidos 
Dirección  
Teléfono 

E-mail  
Data de nacemento 

 

Formación académica 

 

1999-2001 Nome da titulación 

            Institución que outorga o título 

        Breve descrición da formación adquirida 

1999-2001 Nome da titulación 

            Institución que outorga o título 

        Breve descrición da formación adquirida 

 

Experiencia profesional 

 

1999-2001 Nome do grupo no que traballou 

          Cargo: Nome do cargo que  desempeñou 

       Función: Descrición das funcións que se desempeñaron na empresa. Non é preciso que 

sexan moi detalladas, pero si que dean unha idea xeral das capacidades do 

candidato. 

1999-2001 Nome do grupo no que traballou 

          Cargo: Nome do cargo que  desempeñou 

       Función: Descrición das funcións que se desempeñaron na empresa. Non é preciso que 

sexan moi detalladas, pero si que dean unha idea xeral das capacidades do 

candidato. 

1999-2001 Nome do grupo no que traballou 

          Cargo: Nome do cargo que  desempeñou 

       Función: Descrición das funcións que se desempeñaron na empresa. Non é preciso que 

sexan moi detalladas, pero si que dean unha idea xeral das capacidades do 

candidato.  

 

Outros datos 

 

Idiomas Castelán: Especificar nivel e Título de darse o caso. 

  Galego: Especificar nivel e Título de darse o caso. 

Inglés: Especificar nivel e Título de darse o caso.  

 

Informática Programa. Nivel de coñecemento 

 

  Programa. Nivel de coñecemento 



 
 

EXEMPLO DE CURRÍCULUM VITAE CRONOLÓXICO 
 

Rosa Pérez González 
Rúa das Galeras, nº13, 

15705 Santiago de Compostela 
Tfno.: 66982314 

rosa.perez@gmail.com 
12/03/1985 

 

 
Formación académica 

 

2003-2008 Licenciatura en Bioloxía. 

            Universidade de Santiago de Compostela 

        Capacitación para a investigación científica, así como para a práctica 

profesional en diversos campos do quefacer biolóxico. 

     

Experiencia profesional 

 

2011-2013 SANIMAD, Sanidade Ambiental S.L. 

                      Biólogo 

        Reposicións paisaxísticas, tratamentos herbicidas e axardinamento. 

2009-2010 ESPACIOS VERDES, S.L. 

               Biólogo 

        Construción de xardíns botánicos, poda ornamental e diversas plantacións. 

 

Outros datos 

 

Idiomas Castelán: Lingua materna 

  Galego: Lingua materna 

Inglés: Lectura: Nivel medio. Escritura: Nivel baixo. Expresión oral: Nivel baixo.  

 

Informática Windows e Office. Nivel alto. 

  Navegación por Internet e correo electrónico. Nivel alto. 

 

Outra Información  

          Permiso de conducir tipo B. 

          Vehículo propio. 

          Dispoñibilidade horaria e xeográfica. 

          Incorporación inmediata. 

 

mailto:rosa.perez@gmail.com


 

MODELO DE CURRÍCULUM VITAE FUNCIONAL 

Nome e Apelidos 
Dirección  
Teléfono 

E-mail  
Data de nacemento 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

Nome da titulación. Institución que outorga o título. Ano remate estudios. 

Nome da titulación. Institución que outorga o título. Ano remate estudios. 

 

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA  

 

Especificar área de formación: 

 Nome do curso. Duración en horas. Lugar onde se levou a cabo a formación. Ano 

realización.  

 Nome do curso. Duración en horas. Lugar onde se levou a cabo a formación. Ano 

realización. 

 Nome do curso. Duración en horas. Lugar onde se levou a cabo a formación. Ano 

realización. 

Especificar área de formación: 

 Nome do curso. Duración en horas. Lugar onde se levou a cabo a formación. Ano 

realización. 

 Nome do curso. Duración en horas. Lugar onde se levou a cabo a formación. Ano 

realización. 

 

OUTROS COÑECEMENTOS 

 

IDIOMAS 

 

Castelán: Especificar nivel e Título de darse o caso. 

Galego: Especificar nivel e Título de darse o caso. 

Inglés: Especificar nivel e Título de darse o caso.  

 

COÑECEMENTOS INFORMÁTICOS 

 

Especificar os programas informáticos que se manexan. 

 

CAPACIDADES E APTITUDES 

 

Detallar capacidades e habilidades que se foron desenvolvendo ó longo do tempo. 



 
 

EXPERIENCIA PROFESIONAL  

 

Especificar área profesional 

          Cargo: Nome do cargo que desempeñou. 

          Empresa: Nome da empresa na que se levou a cabo. 

         Tarefas: Descrición das tarefas que se desempeñaron na empresa.  

          Non é preciso que sexan moi detalladas, só unha idea xeral. 

          Duración  

 

Especificar área profesional 

          Cargo: Nome do cargo que desempeñou. 

          Empresa: Nome da empresa na que se levou a cabo. 

         Tarefas: Descrición das tarefas que se desempeñaron na empresa.  

          Non é preciso que sexan moi detalladas, só unha idea xeral. 

          Duración  

 

OUTROS DATOS DE INTERÉS 

 

Aquí podemos especificar se temos carné de conducir, dispoñibilidade de mobilidade 

xeográfica, etc. 

 

 



 

EXEMPLO DE CURRÍCULUM VITAE FUNCIONAL 

Rosa Pérez González 
Rúa das Galeras, nº13, 

15705 Santiago de Compostela 
Tfno.: 66982314 

rosa.perez@gmail.com 
12/03/1985 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

Licenciatura en Bioloxía. Universidade Santiago de Compostela. 2008 

Formación Profesional Grado Superior en Animación Sociocultural. IES Ánxel 

Casal. A Coruña. 2002 

 

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA  

 

Animación Sociocultural: 

 Máster en dinámica de grupos para a animación sociocultural. Universidade 

virtual. 550 horas. 2010 

 Curso de formación ocupacional en Animación sociocultural con persoas maiores. 

Academia Formación, Cerceda. 250 horas. 2009 

 Curso de formación ocupacional de Animación Xuvenil 

  Academia Aprenda Jugando, A Coruña 200 horas. 2008 

 

Soldadura: 

 Curso de formación ocupacional. Soldadura Fondo  Formación. 650 horas. 2003 

 Curso de formación ocupacional en Soldadura. 

Academia de Soldadura. 200 horas teoría+300 horas prácticas. 2003 

 

OTROS COÑECEMENTOS 

 

IDIOMAS 

 

CASTELÁN: Lingua materna. 

GALEGO: Lingua materna. 

INGLÉS: Lectura: Nivel medio. Escritura: Nivel baixo. Expresión oral: Nivel baixo. 

 

COÑECEMENTOS INFORMÁTICOS 

 

Manexo de Windows e MS Office 

Navegación por Internet 

Manexo de correo electrónico 

mailto:rosa.perez@gmail.com


 
 

CAPACIDADES E APTITUDES 

 

Capacidade de aprendizaxe 

Capacidade de análise/resolución de conflitos  

Capacidade de adaptación. 

Habilidade manual ou mecánica 

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL  

 

Animación Sociocultural 

Cargo: Asistencia a domicilio 

Empresa: Particular 

Tarefas: Asistencia a unha persoa maior en tarefas domésticas e de coidado persoal. Xulio de 1992 

a decembro de 1996. 

Traballo de voluntariado. 

 

Soldadura 

Cargo: Oficial de Soldadura 

Empresa: Soldaduras de Galicia SL 

Tarefas: Soldadura de mantemento e reparación, soldadura de pezas para a construción. 

Decembro de 2002 a xaneiro de 2003 

Prácticas non laborais. 

 

OUTROS DATOS DE INTERÉS 

 

Permiso de conducir tipo B. 

Vehículo propio. 

Dispoñibilidade horaria e xeográfica. 

Incorporación inmediata. 

Monitora ocasional de campamentos durante os veráns. 

 

 

 


