CURRICULUM VITAE

A. Dades personals
•
•
•
•
•

Cognoms, nom
Data i lloc de naixement
Adreça
Telèfon (Si se'n té més d'un, incloure'l)
Adreça e-mail

B. Formació acadèmica
(Els estudis anteriors a la formació universitària només és recomanable esmentar-los per
alguna raó excepcional. Per exemple, haver-los cursat a un col·legi on les classes
s'impartien en idioma estranger).
1. Llicenciatura de Medicina
Centre/Universitat: ………….........
Període:………………....................
2. Formació Especialitzada
Especialitat: ......................................
Centre/Universitat:............................
Període: .............................................
3. Doctorat
Títol del treball:…………………….
Centre/Universitat ............................
Qualificació………………………….
Data: ...................................................
C. Formació complementària
(Relacionar aquella formació que sigui especialment significativa. Sigui per la duració
del curs, o pel seu contingut, o perquè aquest està en relació directa amb el perfil
professional sol·licitat a l'oferta de treball).
• Tipus de formació: Màsters, postgrau, i altres cursos.
• Centre on es cursa
• Hores de duració
• Període de realització
D. Idiomes
Indicar si el coneixement és per llengua materna. Si és acadèmic indicar el nivell de
coneixement a nivell parlat, escrit o llegit d'acord amb els qualificatius: elemental, mitjà
o superior. Indicar també si es posseeix algun títol acreditatiu.
E. Informàtica
Indicar els programes informàtics que es coneixen i el corresponent grau de
coneixement, d'acord amb els qualificatius: usuari o superior.

F. Experiència professional
(Inclou: Rotatori, Assistent, Residència MIR, altres treballs i/o col·laboracions).
•
•
•
•
•

Nom de l'empresa
Departament/Servei
Categoria professional: (Assistent, Resident, Col·laborador, Adjunt, Cap de
Servei etc ...)
Tasques o funcions (descripció breu)
Període de vinculació

G. Beques
• Nom de la institució
• Breu descripció de la beca
• Durada
H. Congressos; Seminaris; Jornades i Conferències
• Nom
• Entitat organitzadora
• Mes i any de realització
I. Publicacions, Comunicacions i Pòsters
Relacionar aquelles publicacions en les que, havent-hi participat, tenen una rellevància
específica pel seu contingut, pel prestigi de la publicació, etc.
J. Altres dades d'interès
• Carnet de conduir, disponibilitat de vehicle
• Disponibilitat geogràfica, etc...
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Signatura original.

