
    

 

 

 

INQUÉRITO AOS ALUNOS – Após 1 ano do término da Formação 

 

CURSO: (indicar curso) 

 

TRIÉNIO DE (indicar pela escola) 

Este Inquérito destina-se a saber o grau e tipo de empregabilidade dos alunos da Escola 

Profissional de Artes e Ofícios do Espetáculo 

É realizado no âmbito do processo de Certificação da Qualidade EQAVET, nos termos do 

artigo 60º, nº 1, do decreto lei nº 92/2014, de 20 de junho, "As escolas profissionais (...) 

devem (...) implementar sistemas de garantia da qualidade dos processos formativos e dos 

resultados obtidos pelos seus alunos". Não tem outra qualquer finalidade. 

A sua resposta vai ajudar esta Escola na melhoria contínua da qualidade dos serviços, 

sendo tratada de forma confidencial e apagada quando desnecessária. 

A Direção da Escola agradece a sua colaboração 

IDENTIFICAÇÃO 

Nome: (Indicar Nome) 

A sua resposta 

 

Género (caixa de seleção) 

Feminino 

Masculino 

 

Telefone 

A sua resposta 

 

E-mail: 

A sua resposta 

 

*Obrigatório 

Situação Após Conclusão do Curso 

No caso de se encontrar em mais do que uma das situações explicitadas, selecione a situação 

principal (aquela a que dedica mais tempo). 

Identifique a situação em que se encontra *  

a) Empregado(a) (tempo completo) 

b) Empregado(a) (tempo parcial) 

c) Trabalhador(a) por conta própria 

d) À procura de emprego (quando formalmente registado num serviço/sistema destinado a esse 

efeito) 

e) A frequentar estágio profissional remunerado 

f) A frequentar formação de nível pós-secundário (CET, CTESP) 

g) A frequentar o ensino superior 

h) Outras Situações 

 

 

Como Empregado(a) responda às seguintes questões: 

Identifique o tipo de contrato que possui *  

Sem Termo (por tempo indeterminado) 

A termo (a prazo) 



    

 

 

 

 

Exerce uma profissão relacionada com o curso profissional que concluiu? * 

Sim 

Não 

 

Nome da Entidade Empregadora 

A sua resposta 

 

 

Está satisfeito(a) com a competência e qualificação que adquiriu na escola? 

Assinale o grau de satisfação atribuindo a pontuação de 1 (Nada satisfeito) a 4 (Muito 

satisfeito). * 

Nada satisfeito  1 2 3 4 Muito satisfeito 

 

Comentários e/ou sugestões à resposta 

A sua resposta 

 

 

 


