
Estudar

Empregado/a por conta própria

Empregado/a por conta de outrem

Desempregado/a

Outra:

Sim

Não

Questionário aos Ex-Alunos - Situação
após conclusão do Curso Pro�ssional
Técnico de Multimédia
Este questionário é realizado no âmbito do Quadro de Referência Europeu de Garantia da 
Qualidade para a Educação e Formação Profissionais (Quadro EQAVET) aos ex-alunos do 
Curso Profissional Técnico de Multimédia da ESEQ.  
Este questionário é para saber a situação dos ex-alunos após a conclusão do Curso. 
Agradecemos que as informações prestadas sejam as mais verdadeiras possíveis. 

*Obrigatório

Nome *

A sua resposta

Qual a sua situação atual ? *

Frequenta algum estágio profissional? *



Nunca envie palavras-passe através dos Google Forms.

Este formulário foi criado dentro de Escola Secundária Eça de Queirós da Póvoa de Varzim. Denunciar abuso

Seguinte

 Formulários

https://docs.google.com/forms/u/0/d/e/1FAIpQLSfYvBbGHS3KTflPq-85-ablSFG-nzxpDIT0tPbW_cd76U7cFA/reportabuse?source=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfYvBbGHS3KTflPq-85-ablSFG-nzxpDIT0tPbW_cd76U7cFA/viewform?usp%3Dsend_form
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


Estudar ou Frequentar uma Ação de formação

Licenciatura

CTESP - curso Técnico Superior Profissional

Formação de nível pós-secundário

Outra:

Questionário aos Ex-Alunos - Situação
após conclusão do Curso Pro�ssional
Técnico de Multimédia
*Obrigatório

Tipo de Curso frequentado *

Curso de *

A sua resposta

Universidade/Instituição *

A sua resposta

Utilize o espaço seguinte para referir sugestões de melhoria (Curso, Escola, a
este questionário)



Nunca envie palavras-passe através dos Google Forms.

Este formulário foi criado dentro de Escola Secundária Eça de Queirós da Póvoa de Varzim. Denunciar abuso

A sua resposta

Anterior Submeter

 Formulários

https://docs.google.com/forms/u/0/d/e/1FAIpQLSfYvBbGHS3KTflPq-85-ablSFG-nzxpDIT0tPbW_cd76U7cFA/reportabuse?source=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfYvBbGHS3KTflPq-85-ablSFG-nzxpDIT0tPbW_cd76U7cFA/viewform
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


Empregado por conta própria

Empregado na área de formação do curso profissional frequentado

Empregado fora da área de formação do curso profissional frequentado

Nunca envie palavras-passe através dos Google Forms.

Este formulário foi criado dentro de Escola Secundária Eça de Queirós da Póvoa de Varzim. Denunciar abuso

Questionário aos Ex-Alunos - Situação
após conclusão do Curso Pro�ssional
Técnico de Multimédia
*Obrigatório

Nome da entidade empregadora *

A sua resposta

Área de Trabalho *

Utilize o espaço seguinte para referir sugestões de melhoria (Curso, Escola, a
este questionário)

A sua resposta

Anterior Submeter

 Formulários

https://docs.google.com/forms/u/0/d/e/1FAIpQLSfYvBbGHS3KTflPq-85-ablSFG-nzxpDIT0tPbW_cd76U7cFA/reportabuse?source=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfYvBbGHS3KTflPq-85-ablSFG-nzxpDIT0tPbW_cd76U7cFA/viewform
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms




Empregado por conta de outrem

Empregado na área de formação do curso profissional frequentado

Empregado fora da área de formação do curso profissional frequentado

Empregado com contrato tempo completo

Empregado com contrato tempo parcial

Empregado com contrato sem termo

Empregado com contrato a prazo

Questionário aos Ex-Alunos - Situação
após conclusão do Curso Pro�ssional
Técnico de Multimédia
*Obrigatório

Nome da entidade empregadora *

A sua resposta

Área de Trabalho *

Tipo de Contrato de Trabalho *

Prazo do Contrato de Trabalho *



Nunca envie palavras-passe através dos Google Forms.

Este formulário foi criado dentro de Escola Secundária Eça de Queirós da Póvoa de Varzim. Denunciar abuso

Utilize o espaço seguinte para referir sugestões de melhoria (Curso, Escola, a
este questionário)

A sua resposta

Anterior Submeter

 Formulários

https://docs.google.com/forms/u/0/d/e/1FAIpQLSfYvBbGHS3KTflPq-85-ablSFG-nzxpDIT0tPbW_cd76U7cFA/reportabuse?source=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfYvBbGHS3KTflPq-85-ablSFG-nzxpDIT0tPbW_cd76U7cFA/viewform
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


Desempregado/a

Desempregado à procura do primeiro emprego

Desempregado à procura de novo emprego

Desempregado que não procura emprego (inativo)

Sim

Não

Sim

Não

Questionário aos Ex-Alunos - Situação
após conclusão do Curso Pro�ssional
Técnico de Multimédia
*Obrigatório

Situação face ao desemprego *

Recebeu uma oferta de Emprego, Educação Contínua, Oportunidade de
Aprendizagem ou Estágio ? *

Está inscrito no Centro de Emprego ? *

Utilize o espaço seguinte para referir sugestões de melhoria (Curso, Escola, a
este questionário)



Nunca envie palavras-passe através dos Google Forms.

Este formulário foi criado dentro de Escola Secundária Eça de Queirós da Póvoa de Varzim. Denunciar abuso

este questionário)

A sua resposta

Anterior Submeter

 Formulários

https://docs.google.com/forms/u/0/d/e/1FAIpQLSfYvBbGHS3KTflPq-85-ablSFG-nzxpDIT0tPbW_cd76U7cFA/reportabuse?source=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfYvBbGHS3KTflPq-85-ablSFG-nzxpDIT0tPbW_cd76U7cFA/viewform
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


Sugestões

Nunca envie palavras-passe através dos Google Forms.

Este formulário foi criado dentro de Escola Secundária Eça de Queirós da Póvoa de Varzim. Denunciar abuso

Questionário aos Ex-Alunos - Situação
após conclusão do Curso Pro�ssional
Técnico de Multimédia

Utilize o espaço seguinte para referir sugestões de melhoria (Curso, Escola, a
este questionário)

A sua resposta

Anterior Submeter

 Formulários

https://docs.google.com/forms/u/0/d/e/1FAIpQLSfYvBbGHS3KTflPq-85-ablSFG-nzxpDIT0tPbW_cd76U7cFA/reportabuse?source=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfYvBbGHS3KTflPq-85-ablSFG-nzxpDIT0tPbW_cd76U7cFA/viewform
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms

