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INQUÉRITO DE SATISFAÇÃO - Entidades da FCT 

 

Exmo./ Exma. Senhor/a 
 

Este inquérito é realizado no âmbito do processo de melhoria contínua do Agrupamento de Escolas de 

Ílhavo, Escola Secundária Dr. João Carlos Celestino Gomes, Ílhavo, Portugal e destina-se a conhecer o 

grau de satisfação relativo aos estagiários/as alunos/as deste Agrupamento, nos Cursos de Educação e 

Formação Profissional. 

 

Solicitamos, o favor, de dispor de alguns minutos do seu tempo, ajudando-nos a melhorar a qualidade 

do serviço educativo que prestamos, e irmos ao encontro das necessidades do mercado de trabalho. 

 

Assim, pedimos o preenchimento deste questionário por cada estagiário/a Agrupamento de Escolas de 

Ílhavo. 

 

Agradecemos a colaboração disponibilizada. 

                                                                                  A Direção do AEI 

  

 

Ao responder a este questionário, autorizo o AEI  a recolher e utilizar os  dados para tratamento exclusivo 

das respostas no âmbito da promoção da qualidade dos cursos profissionais  

 

1. Entidade da formação em contexto de trabalho. 

__________________________________________________________________________________ 

2. Endereço eletrónico. 

_________________________________________________________________________________ 

3. Área de atividade da empresa/entidade. 
 

_________________________________________________________________________________ 
 

4. Curso de formação do/a estagiário/a. 

 
_________________________________________________________________________________ 
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5. Competências 

Competências 
1 

Insatisfeito 
2 

Pouco 
satisfeito 

3 
Satisfeito 

4 
Muito 

satisfeito 

5.1. Competências técnicas inerentes ao 
posto de trabalho 

    

5.2. Planeamento e organização     

5.3. Responsabilidade e autonomia     

5.4. Comunicação e relações interpessoais     

5.5. Trabalho em equipa     

     

6. Considera que o curso preparou bem 
o/a estagiário/a para as funções 
desempenhadas? 

    

 
7 . Voltaria a acolher um/a estagiário/a do Agrupamento de Escolas de Ílhavo? 

 

 Sim  

 Não 

 Talvez 

 
Se a resposta foi não ou talvez, indique os motivos. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

8. Se estivesse a recrutar colaboradores, empregava o/a estagiário/a?  

 

 Sim  

 Não 

 Depende 

 
Se a resposta foi não ou depende, indique os motivos. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

9. Que sugestões poderá dar, para o Agrupamento melhorar o curso frequentado pelo/a estagiário/a, 
face às necessidades do mercado de trabalho? 

_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 

 

Obrigada pela sua colaboração 


