ANNEX I
MODEL DE PRESENTACIÓ DE CURRÍCULUM VITAE
1.- ÍNDEX

2.- DADES PERSONALS


Nom i cognoms, data i lloc de naixement, lloc de residència, telèfons de contacte i e-mail de
contacte.

3.- MÈRITS ACADÈMICS





Diplomatura/Grau: matèria, universitat, any.
Qualificacions de la Diplomatura/Grau: matrícules d'honor, excel·lents i notables.
Màsters (mínim 2 anys): nom del màster, lloc d'impartició, any.
Postgraus i altres màsters: nom del postgrau/màster, lloc d'impartició, any.

4.- MÈRITS PROFESSIONALS



Especificació de càrrecs en institucions: institució, càrrec, temps de durada.
Especificació detallada de l’experiència professional: institució, activitat, temps de durada i
jornada.



Experiència en relació amb el perfil del lloc de treball sol·licitat: institució, activitat, temps de
durada.

5.- MÈRITS CIENTÍFICS1


Comunicacions i ponències presentades a congressos:
Comunicacions orals o pòsters (internacionals o nacionals, separadament i ordenats per data)
Cognoms i inicial del nom de tots els autors. Títol comunicació. En: títol oficial del Congrés.



Revistes: (internacionals o nacionals, separadament)
Cognom i inicial del nom. Títol de l’article. Abreviatura internacional de la revista. Any; volum (número):
pàgina inicial-final de l’article. (Si els autors són més de sis, es fa menció dels sis primers seguit de et al).



Llibres:


Autor/a de capítols de llibre:
 Editats a l’estranger
Cognom i inicial del nom de tots els autors. Títol del capítol. En: cognom i inicial del nom. Títol
del llibre. Edició. Lloc de publicació: Editorial; any. Extensió del capítol (pàgina inicial-final).
Cal afegir: ISBN del llibre.

 Editats a Espanya
Cognom i inicial del nom de tots els autors. Títol del capítol. En: cognom i inicial del nom. Títol
del llibre. Edició. Lloc de publicació: Editorial; any. Extensió del capítol (pàgina inicial-final).
Cal afegir: ISBN del llibre.

1

Totes les citacions bibliogràfiques han de seguir el model Vancouver. Trobaràs explicació i exemples a:
http://opac.pucmm.edu.do:7001/virtuales/GuiaVancouver.pdf
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Editor/a de llibres:
Cognom i inicial del nom. Títol del llibre. Edició. Lloc de publicació: editorial; any.
Cal afegir: ISBN del llibre.

 Altres publicacions


Activitat investigadora desenvolupada: programes, llocs, data i temps de durada.



Transferència a la societat de l'activitat investigadora efectuada: creació d'unitats
multidisciplinars, trajectòries clíniques, guies...

6.- ALTRES MÈRITS


Membre de societats científiques, comitès i/o grups de treball: nom societat/comitè i temps de
duració de l'adscripció.



Cursos i seminaris rebuts: nom del curs, matèria, lloc d'impartició, temps de durada i data
d'assoliment.




Beques, ajuts i premis rebuts amb posterioritat a la diplomatura
Ponències, taules rodones i conferències com a convidat/da (internacionals o nacionals,



separadament): títol, tipus de reunió, lloc i data.
Idiomes: idioma, nivell, lloc d'impartició, i data d'assoliment nivell.




Coneixements informàtics
Altres coneixements

7.- MÈRITS DOCENTS



Cursos i seminaris impartits: nom del curs, matèria, activitat desenvolupada, lloc d'impartició, data i
temps de durada.

Tutor/a d'alumnes en pràctiques, director/a o organitzador/a de cursos, col·laborador/a
docent: nom del curs/activitat, matèria, activitat desenvolupada, lloc d'impartició, data i temps de durada.

8.- MÈRITS DE GESTIÓ I PROJECTE

Cursos relacionats amb la gestió: nom del curs, temàtica, lloc d'impartició i data d'assoliment.

Experiència en gestió: institució, activitat i temps de durada.

El currículum ha de recollir totes les dades que s'especifiquen en aquest esquema, exposades
de la manera en què s'indica. En cas contrari, no es valoraran els aspectes que no s'ajustin al
model.
En cas de dubte, el/la candidat/a pot posar-se en contacte amb la secretària del Tribunal
Qualificador (e-mail: convocatories@parcdesalutmar.cat).

Edifici Hospital del Mar
Passeig Marítim, 25/29 I 08003 Barcelona
Telèfon 932 483 000 I Fax 932 483 254
www.parcdesalutmar.cat

