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INSTRUCCIÓNS PARA ELABORAR O CVA PARA A CONVOCATORIA DE PREMIOS 
EXTRAORDINARIOS DE DOUTORAMENTO 

NON SE ACEPTARÁ O CURRÍCULO ABREVIADO que non se presente en este formato.  

O documento de currículo abreviado (CVA) está preparado para que poida cubrirse no formato 
establecido como obrigatorio: letra Times New Roman ou Arial dun tamaño mínimo de 11 puntos; 
marxes laterais de 2,5 cm; marxes superior e inferior de 1,5 cm; e espazado mínimo sinxelo.  

A extensión máxima do documento (apartados A, B e C) non pode pasar das 4 páxinas. É 
obrigatorio que o CVA conteña todos os apartados e cumpra todos los requirimentos 
establecidos nos modelos normalizados.  

Non se admitirán CVA con anexos ou outra información unha vez superada a extensión de 
4 páxinas.  

Parte A. DATOS PERSONAIS  

Researcher ID (RID) é unha comunidade baseada na web que fai visibles as publicacións de 
autores que participan nela. Os usuarios reciben un número de identificación persoal estable 
(RID) que serve para as buscas na Web of Science. Os usuarios dispoñen dun perfil onde integrar 
os seus temas de investigación, as súas publicacións e as súas citas.  

Acceso: Web of Science > Mis herramientas > Researcher ID  

Código ORCID é un identificador composto por 16 díxitos que permite aos investigadores dispor 
dun código de autor inequívoco que lles permite distinguir claramente a súa produción científico-
técnica. Desta maneira evítanse confusións relacionadas coa autoría de actividades de 
investigación levadas a cabo por investigadores diferentes con nomes persoais coincidentes ou 
semellantes.  

Acceso: www.orcid.org   

Se non ten Researcher ID ou código ORCID, non cubra estes apartados.  

A.3. Indicadores xenerais de calidade da produción científica  

Para calcular estes valores, utilizaranse por defecto os datos recollidos na Web of Science de 
Thomson Reuters. Cando isto non sexa posible, poderanse utilizar outros indicadores, 
especificando a base de datos de referencia.  

Parte B. RESUME LIBRE DO CURRÍCULO (máximo 3500 caracteres, incluíndo espazos en 
branco)  

Describa brevemente os principais logros científico-técnicos obtidos, os intereses e obxectivos científico-técnicos a 
medio/longo prazo da súa liña de investigación. Indique tamén outros aspectos ou peculiaridades que considere de 
importancia para comprender a súa traxectoria. 
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Parte C. MÉRITOS MÁIS RELEVANTES (ordenados por tipoloxía)  

Tendo en conta as limitacións de espazo, detalle os méritos máis relevantes ordenados pola 
tipoloxía que mellor se adapte ao seu perfil científico. Os méritos aportados deben describirse 
dunha forma concreta e detallada, evitando ambigüidades. Os méritos aportados poñeranse en 
orde cronolóxico inverso dentro de cada apartado. Só deben presentarse méritos relacionados 
coa tese de doutoramento.  

C.1. Publicacións  

Inclúa unha recensión completa das 5-10 publicacións máis relevantes. Se é un artigo, inclúa 
autores por orde de sinatura, ano de publicación, título do artigo, nome da revista, volume: páx. 
inicial-páx. final. De tratarse dun libro ou dun capítulo de libro, inclúa, ademais, a editorial e o 
ISBN. Se hai moitos autores, indique o número total de asinantes e a posición do investigador que 
presenta esta solicitude (p. ex., 95/18).  

C.2. Participación en proxectos de I+D+i  

Indique os proxectos máis destacados nos que participou (máximo 5-7), incluíndo: referencia, 
título, entidade de financiamento e convocatoria, nome do investigador principal e entidade de 
afiliación, data de inicio e de finalización, contía da subvención, tipo de participación (investigador 
principal, investigador, coordinador de proxecto europeo, etc.) e se o proxecto está en avaliación 
ou pendente de resolución. 

C.3. Participación en contratos, méritos tecnolóxicos ou de transferencia  

Indique os contratos máis relevantes nos que participou, así como os méritos tecnolóxicos ou de 
transferencia (máximo 5-7), incluíndo título, empresa ou entidade, nome do investigador principal 
e entidade de afiliación, data de inicio e de finalización, contía e outros datos que considere de 
interese. 

C.4. Patentes  

Relacione as patentes máis destacadas, indicando os autores por orde de sinatura, referencia, 
título, países de prioridade, data, entidade titular e empresas que as estean explotando.  

C.5, C.6, C.7… Outros  

Mediante unha numeración secuencial ( C.5, C.6, C.7...), inclúa os apartados que considere 
necesarios para recoller os seus principais méritos científicos-técnicos: dirección de traballos, 
participación en actividades de formación, participación en tarefas de avaliación, membro de 
comités internacionais, xestión da actividade científica, comités editoriais, premios, etc.  

Lembre que todos os méritos presentados deberán presentarse de forma concreta, incluíndo as 
datas ou período de datas de cada actuación.  



A FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA A CIENCIA E A TECNOLOXÍA (FECYT) 
ofrece a ferramenta en rede CVN para crear/modificar un currículo vitae dixital e 
normalizado.

 CVN crea un currículo vitae cun contido e formato estándar, o que supón unha vantaxe para 

concorrer a convocatorias de  I+D+I.

 A ferramenta CVN é de acceso libre. 

 Está a disposición permanente do/a investigador/a e permite a súa constante actualización.

 CVN é multilingüe: permite a tradución automática a idiomas co-oficiais, inglés e francés.

FECYT
Currículo vitae



1. Acceder a http://cvn.fecyt.es
2. Acceder ao EDITOR CVN (pulsando no cadro indicado pola frecha vermella) 

FECYT: Currículo vitae



3. Rexistrarse no editor (indicado no recadro coa frecha vermella). Gardar o contrasinal.

FECYT: Currículo vitae



4. Unha vez rexistrado, cubrir os apartados correspondentes, numerados do 1 ao 8 (o texto en 
superíndice en cor verde indica o estado de cada apartado).

FECYT: Currículo vitae



5. Para descargar o CNV (Currículo Vitae Normalizado) ou o CVA (Currículo Vitae Abreviado), o 
primeiro paso é volver ao menú principal (indicado pola frecha vermella).

FECYT: Currículo vitae



6. Para descargar o CNV ou o CVA, pulsar en Descargar mi CVN (indicado pola frecha vermella).

FECYT: Currículo vitae



7. Para descargar o CVA (Currículo Vitae Abreviado):
 Abrir o cadro indicado coa frecha vermella 1.
 Seleccionar ABREVIADO (CVA), indicado coa frecha vermella 2.
 Pulsar en Generar (indicado coa frecha vermella 3)

1

3
2

FECYT: Currículo vitae
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xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx
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xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

8. Seleccionar a información e os méritos que se queiran incorporar ao CVA (marcando recadros).

FECYT: Currículo vitae



9. Pulsar en Generar CVA (indicado pola frecha vermella).

FECYT: Currículo vitae
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