
Bairro de S. Paulo   5160-226 TORRE DE MONCORVO  Telefone 279200280  Telefax 279254173    Nº fiscal 600072428 
Email: agrupamento.moncorvo@gmail.com                                                          SITE : www.aetmoncorvo.com 

 

 

 

 

Questionário de acompanhamento do percurso de ex-alunos 

O presente questionário tem por objetivo acompanhar o percurso dos alunos do Agrupamento de Escolas Dr. 

Ramiro Salgado de Torre de Moncorvo após a conclusão do Curso Profissional. Os alunos e ex-alunos são 

elementos cruciais no desenvolvimento de um plano de melhoria contínua da formação, pelo que o seu 

contributo é de extrema importância. 

Obrigado pela sua colaboração! 

IDENTIFICAÇÃO 

Nome (opcional):__________________________________________________________ Idade: _______ 

Morada (Freguesia/Concelho) : _______________________________________________________ 

Email (opcional): ___________________________________________@____________ 

Telemóvel (opcional): _____________________________________________________ 

 

CURSO FREQUENTADO 

1. Selecione, da lista que se segue, o Triénio de Formação que frequentou. 

a. Triénio de formação 2014 - 17 

b. Triénio de formação 2016 - 19 

c. Triénio de formação 2017 - 20 

 

2. Selecione, da lista que se segue, o Curso que frequentou. 

a. Técnico de Instalações elétricas  

b. Técnico de Turismo Ambiental e Rural 

c. Técnico de Vendas  

 

3. Aconselharia o Agrupamento de Escolas Dr. Ramiro Salgado aos seus amigos/conhecidos? 

a. Sim 

b. Não 
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3.1. Justifique a sua resposta assinalando o motivo principal.  

a. Qualidade da formação ministrada 

b. Ambiente escolar. 

c. Formação em contexto de trabalho adequada (Estágios, locais, acompanhamento). 

d. Apoio e disponibilidade dos recursos humanos (Professores, Orientadores de PAP, de Curso, etc.) 

e. Espaços físicos e instalações. 

f. Outra:____________________________________________________________________________________ 

 

SITUAÇÃO I – EMPREGADO 

Se estiver EMPREGADO, preencha todas as questões relativas à sua situação profissional. Se estiver noutra 

situação, avance um pouco mais.  

 
I.1. Tipo de contrato / Situação 

a. Empregado conta de outrem 

b. Empregado por conta própria 

c. Trabalhador - Estudante 

d. Militar 

e. Emigrou e está empregado 

f. Outra:________________________________________________________________________________ 

 

I.2. EMPREGADO - Em Relação à área do curso que frequentou, neste momento está: 

a. Empregado na área de formação do Curso 

b. Empregado fora da área de formação do Curso 

 

I.3. EMPREGADO - Em relação ao seu contrato, neste momento tem:  

a. Contrato de trabalho a termo 

b. Contrato de trabalho sem termo 

c. Prestação de Serviços (Recibos Verdes) 

d. Contrato de Estágio Profissional 
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I.4. EMPREGADO - Em relação à duração do seu horário de trabalho, neste momento: 

a. Trabalha a tempo inteiro 

b. Trabalha a tempo parcial 

 

I.5. EMPREGADO - Em relação ao tempo em que se encontra a trabalhar: 

a. menos de 6 meses 

b. 6 meses 

c. 6 meses a 1 ano 

d. 1 a 2 anos 

e. mais de 2 anos 

 

I.6. EMPREGADO - Para efeitos estatísticos, agradecemos que indique onde se encontra o seu salário 

líquido. (Valor em Euros)  

a. Menos de 600 (empregado a tempo parcial) 

b. 600-799 

c. 800-999 

d. 1000-1500 

e. Mais de 1500 

 

I.7. EMPREGADO - Mudou da sua área de residência para trabalhar? 

a. Sim   

b. Não  

 

I.8. EMPREGADO - Encontra-se a trabalhar ou já trabalhou na (s) entidade(s) acolhedora(s) de estágio? 

a. Sim     

b. Não    
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I.9. EMPREGADO - Agradecemos que indique: 

Nome da entidade empregadora: 

_______________________________________________________________________________________ 

Contacto da entidade empregadora: 

_______________________________________________________________________________________ 

Para quem está EMPREGADO termina aqui o questionário. 
 
(Se está a responder ao questionário on-line vá até ao do questionário e carregue onde diz “Enviar formulário”) 

 

Muito obrigada pela colaboração! 

 

 

SITUAÇÃO II – DESEMPREGADO 

Se estiver EMPREGADO, preencha todas as questões relativas à sua situação profissional. Se estiver noutra 

situação, avance um pouco mais.  

 

II.1. DESEMPREGADO - Experiência profissional 

a. Já trabalhou 

b. Nunca trabalhou 

 

II.2. DESEMPREGADO - Há quanto tempo se encontra desempregado: 

a. menos de 6 meses 

b. 6 meses a 1 ano 

c. 1 a 2 anos 

d. mais de 2 anos 

 

II.3. DESEMPREGADO - Encontra-se Emigrado? 

a. Sim 

b. Não 
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II.4 DESEMPREGADO - Procura de emprego 

a. Anda à procura de emprego de forma autónoma e não precisa de ajuda 

b. Não anda à procura de emprego 

c. Precisa de ajuda para encontrar emprego 

d. Vai retomar estudos 

e. Outra:______________________________________________________________________________ 

 
Para quem está DESEMPREGADO termina aqui o questionário. 
 

(Se está a responder ao questionário on-line vá até ao do questionário e carregue onde diz “Enviar formulário”) 

 

Muito obrigada pela colaboração! 

 
 
 
SITUAÇÃO III – PROSSEGUIMENTO DE ESTUDOS 

Se estiver em PROSSEGUIMENTO DE ESTUDOS preencha todas as questões relativas à sua situação profissional.  

 

III.1 PROSSEGUIMENTO ESTUDOS - Tipo de Curso 

a. CTeSP 

b. Licenciatura 

c. Outra Formação 

 

III.2. PROSSEGUIMENTO DE ESTUDOS - Qual o nome do curso que está a frequentar neste momento? 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

III.3 PROSSEGUIMENTO DE ESTUDOS - Qual a Instituição de Ensino que está a frequentar neste 

momento? 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

 
Para quem está PROSSEGUIMENTO DE ESTUDOS termina aqui o questionário. 
 

(Se está a responder ao questionário on-line vá até ao do questionário e carregue onde diz “Enviar formulário”) 

 

Muito obrigada pela colaboração! 
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SITUAÇÃO 4- OUTRAS SITUAÇÕES 
 
Se estiver numa situação que não se encaixa em nenhuma das situações anteriores, indique em que 
situação profissional se encontra. 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
 

Agradecemos a sua colaboração e pode contar connosco, no âmbito das nossas competências, 

para o auxiliar no seu percurso profissional! 
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