Concello de Camariñas
A Coruña

CARTA RESPOSTA A ANUNCIO
Nome da empresa
Enderezo
Localidade

Nome do remitente
Enderezo
Localidade

Referencia da oferta:
A/A: (Á atención de...)

(Lugar e data de emisión da carta)

Encabezamento: (Persoa á que vai dirixida ou expresións coma Estimado /a Sr. / Sra. ...)

(Primeiro parágrafo):
Motivo de contacto, facer referencia á oferta de emprego, lugar e data de publicación.

(Segundo parágrafo):
Motivacións pola oferta, tamén se denomina venda dun mesmo. Trataríase de destacar por
que nos consideramos axeitados para ocupar ese posto, pódese facer referencia á formación,
experiencia profesional ou capacidades e habilidades relacionadas co traballo que están a
ofertar.

(Terceiro parágrafo):
Solicítase quedar co empresario ou responsable da selección. Son as frases de posta a
disposición.

(Despedida)
Expresión formal, como “Atentamente”, “En espera das súas noticias, saúdalle
atentamente...)

Asdo: Nome e apelidos
Servizo Público de Emprego de Galicia. Concello de Camariñas. Casa de Pedra. Praza Insuela s/n 15123
Camariñas Tel: 981737004 Fax: 981736199 e-mail: mseijas.desenvolvemento@camarinas.net

Concello de Camariñas
A Coruña

CARTA AUTOCANDIDATURA
Nome da empresa
Enderezo
Localidade

Nome do remitente
Enderezo
Localidade

A/A: (Á atención de...)

(Lugar e data de emisión da carta)

Encabezamento: (Persoa á que vai dirixida ou expresións coma Estimado /a Sr. / Sra. ...)

(Primeiro parágrafo):
Motivo de contacto, hai que buscar algo polo que esa empresa resulte atractiva como por
exemplo facturar moito a nivel provincial, autonómico ou estatal, abrir unha nova
delegación, lanzar un producto novo ó mercado... Se non atopamos nada deberemos poñer
unha frase de tipo xeral.

(Segundo parágrafo):
Motivacións pola oferta, tamén se denomina venda dun mesmo. Trataríase de destacar por
que nos consideramos axeitados para ocupar ese posto, pódese facer referencia á formación,
experiencia profesional ou capacidades e habilidades relacionadas co traballo que están a
ofertar.

(Terceiro parágrafo):
Solicítase quedar co empresario ou responsable da selección. Son as frases de posta a
disposición.

(Despedida)
Expresión formal, como “Atentamente”, “En espera das súas noticias, saúdalle
atentamente...)

Asdo: Nome e apelidos
Servizo Público de Emprego de Galicia. Concello de Camariñas. Casa de Pedra. Praza Insuela s/n 15123
Camariñas Tel: 981737004 Fax: 981736199 e-mail: mseijas.desenvolvemento@camarinas.net

Concello de Camariñas
A Coruña

CARTA RESPOSTA A ANUNCIO
Nome da empresa
Enderezo
Localidade

Nome do remitente
Enderezo
Localidade

Referencia da oferta:
A/A:

Camariñas, día mes e ano

Estimado Sr. /Sra.:

En resposta ó anuncio publicado o pasado domingo día...... de .....(mes)......... na Voz de
Galicia, remítolle o meu c.v. dado o meu interese por entrar a formar parte do seu proceso
selectivo.

Como verá a través do c.v. realicei un curso de......... e estiven a traballar como ........... polo
que posúo experiencia relacionada co posto de traballo. Así mesmo considérome unha
persoa................................................................

Quedando á súa disposición para aclarar calquera dato que estime oportuno do meu c.v.

Reciba un cordial saúdo, atentamente.

Asdo: Nome e apelidos

Servizo Público de Emprego de Galicia. Concello de Camariñas. Casa de Pedra. Praza Insuela s/n 15123
Camariñas Tel: 981737004 Fax: 981736199 e-mail: mseijas.desenvolvemento@camarinas.net

Concello de Camariñas
A Coruña

CARTA AUTOCANDIDATURA
Nome da empresa
Enderezo
Localidade

Nome do remitente
Enderezo
Localidade

A/A:

Camariñas, día mes e ano

Estimado Sr. /Sra.:

Remítolle o meu c.v. dado o meu interese por entrar a formar parte da súa base de datos
para optar a futuros traballos que puideran xurdir na súa empresa.

Como verá a través do c.v. realicei un curso de......... e estiven a traballar como ........... polo
que posúo experiencia relacionada co posto de traballo. Asemade considérome unha
persoa................................................................

Quedando á súa disposición para aclarar calquera dato que estime oportuno no meu c.v.

Reciba un cordial saúdo, atentamente.

Asdo: Nome e apelidos

Servizo Público de Emprego de Galicia. Concello de Camariñas. Casa de Pedra. Praza Insuela s/n 15123
Camariñas Tel: 981737004 Fax: 981736199 e-mail: mseijas.desenvolvemento@camarinas.net

