Questionário de Satisfação aos parceiros
de FCT / empregadores
Este inquérito é realizado no âmbito do processo de certificação de qualidade EQAVET, em
implementação neste Agrupamento.
*Obrigatório

1.

1. Descrição do setor de atividade (ex: hotelaria, textêis, informática...)em que a
empresa/instituição opera. *

2.

2. Número de trabalhadores. *
Marcar apenas uma oval.
Até 10
11 a 50
51 a 250
Mais de 250

3.

3. Identifica de forma fácil os/as formandos/as ou trabalhadores/as com formação
obtida no AEOH? *
Marcar apenas uma oval.
Sim
Não

4.

4. Destaque as 5 principais características que espera encontrar num/a
formando/a ou trabalhador/a. *
Marcar tudo o que for aplicável.
Criatividade
Qualidade do trabalho produzido
Polivalência
Quantidade do trabalho produzido
Produtividade
Capacidade de organização
Capacidade de trabalho em equipa

Empreendedorismo
Disponibilidade
Motivação
Dedicação
Flexibilidade
Responsabilidade

5.

5. Como avalia o desempenho dos/as formandos/as com certificação AEOH, no
que concerne ao domínio socioatitudinal. *
Marcar apenas uma oval por linha.
Nem
insatisfeito

Totalmente
insatisfeito

Sentido de
Responsabilidade
Capacidade de
integração e
trabalho em equipa
Dedicação ao
trabalho
Capacidade de
organização de
tarefas
Capacidade de
resolução de
problemas
Domínio das novas
tecnologias
Dinamismo e
criatividade

Insatisfeito

nem
satisfeito

Muito
Satisfeito

satisfeito

6.

6. Como avalia o desempenho profissional dos certificados/as do AEOH, no que
respeita às características da sua formação técnica? *
Marcar apenas uma oval por linha.
Nem
insatisfeito

Totalmente
insatisfeito

Domínio técnicocientífico
Domínio prático
Domínio de
aplicações de
informática
Domínio de línguas
estrangeiras
Domínio das novas
tecnologias da
comunicação

Insatisfeito

nem
satisfeito

Muito
Satisfeito

satisfeito

7.

7. Como avalia as competências evidenciadas pelos/as formandos/as ou
trabalhadores/as no desempenho das suas tarefas? *
Marcar apenas uma oval por linha.
Nem
insatisfeito

Totalmente
insatisfeito

Competências
técnicas
Planeamento e
organização
Responsabilidade e
autonomia
Comunicação e
relações
interpessoais
Trabalho em equipa

Insatisfeito

nem
satisfeito

Muito
Satisfeito

satisfeito

8.

8. Face às afirmações seguintes como avalia o AEOH? *
Marcar apenas uma oval por linha.
Nem
insatisfeito

Totalmente
insatisfeito

Insatisfeito

nem
satisfeito

Muito
Satisfeito

satisfeito

Boa reputação
Envolvimento ativo
na comunidade
Eficácia do eixo
missão –
aprendizagem
Comunicação e
relações
interpessoais
Trabalho em
equipa

9.

9. Relativamente à Formação em Contexto de Trabalho, e com o objectivo de
diminuir o fosso entre escola e posto de trabalho, como considera a introdução
das seguintes medidas: *
Marcar apenas uma oval por linha.
Desadequada
Visita guiada prévia
à entidade.
Tratamento dos
manuais de conduta
da instituição.
Sessão de
esclarecimento na
escola com tutores
e formandos.

Pouco
adequada

Adequada

Muito
adequada

Totalmente
adequada

10.

10. Tendo em vista o fortalecimento da parceria entre o AEOH e a instituição
que representa, como encararia as seguintes propostas: *
Marcar apenas uma oval por linha.
Muito
Desadequada

Adequada

adequada
Reuniões de trabalho/esclarecimento
entre parceiros externos e responsáveis
pelos cursos profissionais do AEOH.
Participação em aulas práticas e
assistência às PAP.
Convite a formandos/as AEOH para
dinamizar ou colaborar na organização de
actividades na sua instituição/empresa.

11.

11. Recomendaria o AEOH enquanto entidade dinamizadora de Ensino
e Formação Profissional? *
Marcar apenas uma oval.
Sim
Não

12.

Observações/Comentários/Sugestões.

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pela Google.

Formulários

