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MODELO DE CURRICULUM VITAE 
 
 

Patricia Villa Nogueira 
Rúa Villa Amparo 4, baixo 

15117 Laxe A Coruña 
Tfno.: 981 234 565 – 650 32 4585 
E- mail: patriciavila@hotmail.com 

Data de nacemento: 28 do 11 de 1970 
 
 
 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
1990 Título de formación profesional de Grao Superior de Estética  
  Centro de formación profesional Losada Diéguez. A Coruña. 
 
1989 Título de formación profesional de Grao medio de Perruquería 
 Centro de formación profesional Losada Diéguez. A Coruña. 
 
 
 
 
FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
 
1993  Curso de formación ocupacional de estética  
  Centro de formación As Bolboretas. 250 horas. 
  Técnicas de maquillaxe e limpeza de cute. 
 
 
OUTROS COÑECEMENTOS 
 
IDIOMAS 
FRANCÉS: Lectura: Nivel medio Escritura: Nivel baixo Expresión oral: Nivel medio 
       Até 3º curso en Escola Oficial de Idiomas 
 
ITALIANO: Lectura: Nivel medio Escritura: Nivel baixo Expresión oral: Nivel medio 
        Estancias ocasionais en Italia con familiares 
 
INFORMÁTICA 
Usuario avanzado de paquete Office, internet e correo electrónico.   
 
 
 
CAPACIDADES E APTITUDES 
 
 Capacidade de aprendizaxe 
 Boa dispoñibilidade para o traballo en equipo 
 Facilidade para a comunicación 
 
 
 
 
 
 
 

Comentario [u1]: Nome e Apelidos

Comentario [u2]: Enderezo Completo

Comentario [u3]: Número teléfono ou 
teléfonos 

Comentario [u4]: Correo electrónico 

Comentario [u5]: Indica neste apartado 
a formación regrada e cursos rematados 
(dos que teñas certificado ou acreditación) 

Comentario [u6]: Ano de finalización

Comentario [u7]: Nome do Título

Comentario [u8]: Centro e Lugar onde 
se obtivo o título 

Comentario [u9]: Comeza polo último 
curso de formación e segue cara atrás no 
tempo 

Comentario [u10]: Ano de finalización 

Comentario [u11]: Nome do curso 

Comentario [u12]: Quen o impartiu 

Comentario [u13]: Número de horas 

Comentario [u14]: No caso de que o 
título do curso non explique claramente os 
seus contidos, utiliza o campo de texto para 
resumir as principais materias ou 
capacidades profesionais adquiridas 

Comentario [u15]: Para cada idioma 
indica o teu nivel en canto a capacidade de 
lectura, escritura e expresión oral. 
Ten en conta os seguintes niveis: 
Alto: dominio do idioma que permita unha 
comunicación fluída nun contexto 
profesional internacional. 
Medio; comunicación simple, con axuda 
dun dicionario. É capaz de defenderse 
nunha conversación xeral, incluso con 
nativos. 
Baixo: comunicación moi elemental, 
expresando ideas moi sinxelas. Válido para 
saír do paso

Comentario [u16]: Aquí podes 
describir as túas capacidades e aptitudes 
sociais, organizativas, técnicas e/ou 
artísticas. 
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EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 
Outubro de 1993 a setembro de 1995 
Empresa: Perruquería Cabelos 
Cargo:  Axudante de perruqueira   
Tarefas: atención e recepción do cliente, establecemento de citas, tinguiduras e lavados  
Agosto de 1991 a setembro de 1993 
Empresa: Perruquería Maruxa 
Cargo:  Axudante de perruqueira   
Tarefas: atención e recepción do cliente, establecemento de citas, tinguiduras e lavados  
 
Febreiro de 1991 a agosto de 1991 
 
Empresa: Perruquería Maruxa 
Tarefas: atención e recepción do cliente, establecemento de citas, tinguiduras e lavados  
                   Prácticas non laborais. 
 
Xullo de 1998 a decembro de 1990 
 
Empresa: Restaurante Os Olmos 
Cargo:  Axudante de cociñeira 
 
 
OUTROS DATOS DE INTERESE 
 
Carné de manipuladora de alimentos 
Carné de conducir B 
Vehículo propio 
Dispoñibilidade horaria e xeográfica 
Incorporación inmediata 
 
 
 
 
 

Comentario [u17]: Comeza pola 
experiencia máis recente e segue cara atrás 
no tempo. 
Describe os períodos de prácticas en 
empresa e traballo de voluntariado 
especialmente nos casos nos que a túa 
experiencia  laboral  sexa pouco abundante 
ou que ditas experiencias estén relacionadas 
co posto de traballo o que te presentas.   

Comentario [u18]: Comeza pola última 
experiencia e segue cara atrás no tempo 
 

Comentario [u19]: Nome da empresa

Comentario [u20]: Categoría 
profesional que aparece no teu contrato de 
traballo 

Comentario [u21]: Tarefas máis 
destacadas no desempeño do teu traballo 

Comentario [u22]: Os carnés 
profesionais que posúas 

Comentario [u23]: Se tes carné de 
conducir (cal/cales) 


