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QUESTIONÁRIO DE DIAGNÓSTICO DE NECESSIDADES DE FORMAÇÃO 

(F28) 

A sua opinião é importante para que a CERTIS – Controlo e Certificação, Lda. possa disponibilizar formação que 
permita ir ao encontro das suas expectativas e interesses. 

Agradecemos, antecipadamente, as suas respostas ao questionário que se segue. 

1ª PARTE - DADOS DE CARACTERIZAÇÃO 

Nome (opcional)     __________________________________________________________ 

Contacto telefónico: ____________________________ E-mail: _______________________________________ 

Género:   Masculino         Feminino 

Idade:   Entre 18 e 24 anos          Entre 25 e 30 anos       Entre 31 a 40 anos        Mais de 40 anos 

Habilitações Académicas:      Licenciatura       Bacharelato               Outros Estudos Superiores   

Qual?_______________________________________________________________________________________ 

Situação profissional 

 Estudante  À procura de primeiro emprego     Desempregado                Reformado 

 Empregado: 
 Contrato sem termo  Contrato a termo certo  Estágio 
 Prof. Liberal / Empresário  Trabalhador estudante 

Se assinalou uma das cinco últimas opções, indique-nos, a sua função profissional atual e a empresa na qual 
desempenha a sua função. 
Empresa:____________________________________________________________________________________ 
Função: _____________________________________________________________________________________ 

2ª PARTE - PERCURSO E PROJETOS FORMATIVOS 

Indique-nos as temáticas que gostaria de ver abordadas nas ações de formação, por ordem de importância. 
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Relativamente às temáticas indicadas no ponto anterior, indique-nos o seu grau de conhecimento 

Temáticas 
Tenho muito 

conhecimento/experiência 
Tenho pouco 

conhecimento/experiência 
Não tenho 

conhecimento/experiência 
    

    

    

    

 

Indique-nos o horário que pretende para frequentar a ação de formação. 

 

 

Deixe-nos ficar com algumas das suas sugestões: 

 

 

 

 
 

Muito obrigado pela sua colaboração! 
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