Banquete de Conxo,6
Apartado de Correos 1130
15780 Santiago de Compostela
Tlfno. 981 53 14 40
Fax 981 53 42 25
CE: info@biologosdegalicia.org
www.biologosdegalicia.org

BOLSA DE EMPREGO
(escribe en MAIÚSCULAS)
Colexiado nº:

Apelidos, nome:

- Situación laboral (táboa 1):
- Perfil:
Ámbito territorial (táboa 2):
Alta IAE:

si

Vocación comercial:

si

non

non

Admite bolsas ou prácticas:

si

Carnet conducir (clase):

non

Ten experiencia:

Vehículo propio:

si

si

non

non

- Idiomas:
Idioma:

Nivel (táboa 3):

- Area de interese profesional (táboa 4):
1º

2º

3º

- Experiencia profesional (indicar as tres últimas ou as máis relevantes):
Empresa/organismo

Sector

Cargo

- Empresa actual:

Duración contrato
(meses)

Dende:

- Actividades realizadas como docente (Continúa en folla aparte se é preciso)
Título (sé conciso)

Duración (horas)

- Formación:
Doutor/a

si

Data:

non

Título da tese:

BIR:

si

non

Especialidade:

Data:

Outras titulacións:

Coñecementos de informática e tecnoloxías da información (sinalar cun x) :
Usuario

Medio

Avanzado

Programas que manexas normalmente:

Cursos, congresos, xornadas, etc (continúa en folla aparte, se é preciso):
Título (sé conciso)

Impartido por/organizado por

- Habilidades adquiridas :

- Outros datos de interese (ponencias, comunicacións, etc):

Duración (horas)

TÁBOAS
1.Parado
Traballador conta propia
Traballador conta allea
Bolseiro
Funcionario
Outros (especificar cal)

2.Concello
Provincia
Comunidade
Estado
Outros países
Indiferente

001
002
003
004
005
006

001
002
003
004
005
006

3.Baixo/ Iniciación/CELGA 1
Medio
Alto/ Perfeccionamento/CELGA 4
Traduce

001
002
003
004

4.Asesoría e Xestión

Educación e Docencia

Análise e Control de Calidade

Comercial
Sanidade (humana/animal/vexetal)

Producción

Outros (especificar cal)

 Avaliacións de Impacto Ambiental
 Estudios ecolóxicos
 Paisaxismo
 Restauración do medio natural
 Auditoría ambiental
 Xestión de Parques naturais
 Ordenación do territorio
 Estudios cinexéticos
 Prevención riscos laborais/Seguridade e hixiene
 Xestión da Calidade
 Primaria
 Secundaria
 Non formal
 Educación ambiental
 Productos alimenticios (transformación)
 Aditivos alimentación
 Pesticidas/Fitosanitarios
 Fármacos
 Contaminación atmosférica
 Residuos sólidos
 Augas
 Solos
 Técnico comercial
 Visitador médico
 Product manager
 Análises clínicas
 Microbioloxía e Parasitoloxía
 Inmunoloxía
 Bioquímica clínica
 Xenética/Planificación familiar
 Nutrición e Dietética
 Tratamentos fitosanitarios
 Agricultura/Silvicultura
 Gandería
 Pesca marítima
 Apicultura, helicicultura ...
 Acuicultura (auga doce e mariña)
 Viticultura/Enoloxía

020

021
022
023
024
025

026

027

028
029
030
031
032
033
034
035

A modo de aclaración

A presente enquisa ten por obxecto a elaboración dunha base de datos o máis precisa posible, cos
teus datos de experiencia, formación, etc, así como os teus intereses en relación coas futuras ofertas de
emprego que chegen ó COBGA. A precisión das túas respostas redundará nunha mellor facilidade e
rapidez na selección de candidatos. A continuación explicamos polo miúdo cal é a finalidade dos
apartados mais importantes:


Experiencia: só a relacionada coa profesión nas súas diferentes modalidades (conta allea,
autónomo, ...).



As Áreas de interese profesional refírense aos campos laborais nos que preferirías exercer a túa
actividade profesional tanto para o caso de non ter experiencia como para redirixir a túa carreira
profesional.



Formación, ademais do título de Doutor/a, e BIR, se posúes outra titulación de interese na nosa
área (por exemplo: mergullador profesional, técnico en instalacións radioactivas, Master ...).



No apartado de informática e tecnoloxías da información, deberás indicar o nivel onde
consideras se sitúan os teus coñecementos xerais de informática. Ademais deberás indicárnolos
programas informáticos que manexas habitualmente.



Habilidades adquiridas: Neste apartado reflíctense aqueles coñecementos que posúes, aínda
que non necesariamente mediante a realización de cursos, por exemplo: Durante o BIR
manexaches técnicas de PCR ou ben se realizaches EIAs dominas a lexislación ambiental, etc.
Nas túas respostas trata de ser o máis conciso posible.



O sistema de búsqueda será o de “palabras chave”, de modo que a selección sexa o máis precisa
posible, de ahí a petición de concisión nas respostas.



Obviamente, poderás consultar, cancelar ou engadir en calquera momento, os datos que
estimes oportuno en función dos teus intereses: novos cursos de formación, experiencia
profesional.... polo que sería interesante que conservaras o presente formulario a tal efecto.



As ofertas de emprego, só se enviaran os que estean incluidos nesta base de datos.



Finalmente, a propia estrutura da base de datos poderá ser modificada no curso do tempo
(mesmo coas túas suxerencias) para ir adaptándoa ás circunstancias cambiantes do mercado
laboral e das esixencias das empresas.
GRAZAS POLA TÚA COLABORACIÓN

De acordo co establecido na Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, informámoslle que os datos persoais que nos
facilite serán incorporados a un ficheiro titularidade do COLEXIO OFICIAL DE BIÓLOGOS DE GALICIA, con domicilio en Banquete de Conxo, 6- baixo, 15706Santiago de Compostela (A Coruña), que cumpre coas medidas de seguridade esixidas no Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, e cuxa finalidade é facerlle
partícipe nos diferentes procesos de selección que se leven a cabo desde o Colexio, tanto propios como de terceiros.
En caso de ser necesario, os seus datos poderán ser cedidos a terceiras empresas coa finalidade de participar nos seus procesos de selección ou realizar a súa
contratación. Se non estivese de acordo con este punto, marque por favor a casilla [ ].
Como colexiado do COLEXIO OFICIAL DE BIÓLOGOS DE GALICIA poderá exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, comunicándoo
por escrito a Banquete de Conxo, 6- baixo, 15706- Santiago de Compostela (A Coruña) ou ao correo info@biologosdegalicia.org.

