
Pensa xa de cara ao emprego

O CURRÍCULO. Como facer un bo currículo?



O Currículum. Unha ferramenta 
para o marketing persoal

Suscitar o Interese

Conseguir a AcciónFomentar o Desexo



Habilidades profesionais:
O que aínda non manexas ou tes un baixo 
nivel de competencias
Habilidades persoais:
Competencias desenvolvidas ou que non te 
permitan ser efectiva e/ou eficaz

Aspectos legais, altas esixencias 
profesionais, alta competitividade

Habilidades profesionais:
Coñecementos, información e experiencia
Habilidades persoais:
Comunicación eficaz, negociación, manexo 
de cambios, dominio de emocións, 
pensamento estratéxico

Salarios de mercado, demanda/oferta da 
profesión, servizos globais, crecemento do 
país, tendencia do negocio, avance da 
tecnoloxía

AUTOCOÑECEMENTO. Instrumentos 

para a súa avaliación. Análise Dafo



AUTOCOÑECEMENTO. Instrumentos para 
a súa avaliación. Modelo Canvas Persoal



O obxectivo profesional ten que ser:

Único

Concreto

Planificado

Alcanzable



O Currículum. 
A súa estrutura
(opcional)

✓Objetivo laboral

✓Competencias clave

✓Referencias

✓Logros

✓Voluntariado

✓Aficiones

✓Publicaciones, ponencias, 
bolsas o premios



O Currículum. 
A súa estrutura

✓Datos persoais

✓Formación académica

✓Formación complementaria

✓Experiencia Profesional

✓Idiomas

✓Informática

✓Outros datos de interese



Como debe de ser?

✓Non debe exceder dunha ou dúas páxinas.

✓Redacción breve e concisa. Revisar sempre a
ortografía.

✓Escrito a ordenador, salvo indicación
contraria. Que teña fácil lectura.

✓A imaxe é importante: limpieza e sinxeleza,
papel de calidade, caracteres apropiados ao
contido.

✓Fotografía recente e de tamaño carné.

✓O CV é un documento vivo, hai que adaptalo a
cada posto de traballo ao que se opte



Peridis. As 10 claves para a empregabilidade

https://www.youtube.com/watch?v=t8M_cf_u-AA

https://www.youtube.com/watch?v=t8M_cf_u-AA


O éxito profesional é un 25% aptitude e un 
75% ACTITUDE





TIPOS DE

● Cronolóxico directo e inverso

● Por competencias 

● Europass 

● Videocurrículum

● Creativos

● Ciego

● Funcional



Plantilla CV europass

https://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/curriculum-vitae/templates-instructions


El portal europeo de la mobilidad profesional

https://ec.europa.eu/eures/public/es/find-a-job-in-eures




Curriculum por competencias

Competencias transversais ou xenéricas:

• Competencias específicas

• Competencias sociais 

• Competencias organizativas 

• Competencias técnicas 

• Competencias persoais 

• Competencias profesionais

Que son as competencias? 

Clasificación das competencias: 



Conxunto de 
competencias 

recoñecidas como 
definitorias dunha 

profesión
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OUTRAS FERRAMENTAS MÁIS INNOVADORAS

● Videocurrículum

● Currículum creativo

● Cuvitt

https://www.youtube.com/watch?time_continue=33&v=yKzve6giXaY


Metrocurriculum

https://www.youtube.com/watch?v=PALNcW_eQX
w

https://www.youtube.com/watch?v=PALNcW_eQXw


VideoCV

https://www.youtube.com/watch?v=fabDpTOfKns

https://www.youtube.com/watch?v=fabDpTOfKns


https://vimeo.com/40149368

CURRICULUM CREATIVO. 

BRICK. 

https://vimeo.com/40149368


OUTRAS FERRAMENTAS PARA CREAR CV 
EN INTERNET



Ferramentas para a creación de CV 

en internet. 

Infografía

https://piktochart.com/


A CARTA DE PRESENTACIÓN

✓É “unha tarxeta de visita” que

acompaña o noso currículum. O seu

obxectivo é atraer a atención da persoa

que a lea, causando unha impresión

favorable e conseguindo o resultado

que buscamos: unha entrevista

✓Tipos:

▪Autocandidatura

▪En resposta a unha oferta



A CARTA DE PRESENTACIÓN
✓Persoalizada, dirixida a unha persoa

concreta.

✓Redactada en primeira persoa.

✓Escrita a ordenador por unha soa cara,
coidando a ortografía.

✓Utilizar unha soa folla de papel, con
amplos espazos entre parágrafos.

✓Corta e directa.

✓Clara e convincente.

✓Hai que ser positivo, expoñendo o que se
sabe facer.

✓Sempre debe ir firmada.



A CARTA DE PRESENTACIÓN

✓Primeiro: téntase captar a atención do
lector ensalzando logros da empresa
(autocandidatura) ou facendo
referencia á oferta de emprego.

✓Segundo: presentación e resume dos
puntos fortes do currículum que se
adxunta.

✓Terceiro: solicítase unha cita e/ou
amósase interese por participar no
proceso de selección.

✓ A carta péchase coa despedida de
cortesía e a sinatura.



Moitas grazas pola vosa atención info@inprega.es


