
    

 

 

 

INQUÉRITO DE SATISFAÇÃO AOS EMPREGADORES 

 

 

*Obrigatório 

CURSO: 

Indicar o Curso 

TRIÉNIO DE 2014-2017 

Este Inquérito destina-se a saber o grau de satisfação dos empregadores com os 

trabalhadores que tenham sido alunos da Escola (indicar a Escola). 

É realizado no âmbito do processo de Certificação da Qualidade EQAVET, não tendo 

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.  

 

Solicita-se o preenchimento de um inquérito por cada trabalhador antigo aluno da Escola. 

A Direção da Escola agradece a sua colaboração. 

 

ENTIDADE EMPREGADORA:  

Escrever o Nome da Entidade (Pela Escola) 

Responsável pelo Preenchimento: * 

A sua resposta 

Cargo: 

A sua resposta 

Telefone de contacto: 

A sua resposta 

 

TRABALHADOR :  

identificação do antigo aluno(a) (Pela escola) 

Função que desempenha  

A sua resposta 

Data de início da atividade 

DD/MM/AAAA 

__ / __ / 20__ 

*Obrigatório 

Tendo em atenção as competências consideradas, responda de acordo com o seu grau de 

satisfação: 

COMPETÊNCIAS TÉCNICAS (utilizar adequadamente, no posto de trabalho, os conceitos, os 

procedimentos, as ferramentas e os equipamentos específicos da profissão) * 

Insatisfeito 1 2 3 4 Muito Satisfeito 

 

PLANEAMENTO e ORGANIZAÇÃO (desenhar, planear e implementar ações de acordo com 

os calendários definidos; gerir várias tarefas, funções e prioridades, adaptando-se a diferentes 

situações) * 

Insatisfeito 1 2 3 4 Muito Satisfeito 

 

RESPONSABILIDADE e AUTONOMIA (ser credível e gerar confiança; pontualidade, 

assiduidade e disponibilidade; trabalhar bem, de forma independente) * 

Insatisfeito 1 2 3 4 Muito satisfeito 



    

 

 

 

 

COMUNICAÇÃO e RELAÇÕES INTERPESSOAIS (ouvir, compreender, escrever e falar de 

forma eficaz; relacionar-se positivamente com colegas) * 

Insatisfeito 1 2 3 4 Muito Satisfeito 

 

TRABALHO EM EQUIPA (trabalhar com os outros de forma profissional e colaborativa, em 

prol de objetivos comuns) * 

Insatisfeito 1 2 3 4 Muito Satisfeito 

 

Observações/Sugestões: 

A sua resposta 
 


