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Este questionário destina-se aos diplomados pela CESPU CRL, que se encontram inscritos no Serviço de
Inserção Profissional.
Trata-se de um questionário confidencial que tem como objetivo obter informação credível e actualizada
sobre a inserção dos nossos diplomados no mercado de trabalho. Só assim será possível contribuir para a
atualização da base de dados do Serviço de Inserção Profissional – SIP da CESPU CRL, promovendo o
contínuo aperfeiçoamento dos serviços prestados.
Contamos com a sua ajuda!

1. Género?
a. Masculino
b. Feminino

2. Qual é o seu curso?

3. Qual o ano de conclusão?

4. Média final de curso?

5. Obtido em que estabelecimento de ensino?
a. ISCSN
b. ESSVS
c. ESSVA

6. Qual a sua situação atual no mercado de trabalho?
a. Empregado por conta de outrem
b. Trabalhador independente
c. Empresário em nome individual
d. Desempregado

(se assinalou esta alínea passe para a questão 12)

7. Se está a trabalhar, fá-lo:
a. Na sua área de estudos
b. Em outra área?
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8. Em que zona do país trabalha?
a. Norte
b. Centro
c. Sul

9. Se está a trabalhar “fora” indique o país:

10. A colocação no mercado de trabalho foi:
a. De imediata a < de 1 ano
b. De 1 a 2 anos
c. > de 2 anos

11. A colocação foi obtida por proposta do SIP?
a. Sim
b. Não

12. Se está desempregado, está inscrito no Centro de Emprego?
a. Sim
b. Não

13. Há quanto tempo está desempregado?
a. < de 1 ano
b. De 1 a 2 anos
c. > de 2 anos
14. Qual o grau de satisfação com o serviço prestado pelo SIP?
a. Pouco satisfeito(a)
b. Satisfeito(a)
c. Muito satisfeito(a)

SUGESTÕES:

Nome (Obrigatório)
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