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1.

2.

3.

Inquérito de Satisfação aos
Empregadores
Este inquérito destina-se a saber o grau de satisfação dos empregadores em relação à 
prestação dos seus trabalhadores que tenham sido alunos da Escola de Hotelaria de 
Fátima (EHF).
É realizado no âmbito do processo de certi�cação da qualidade EQAVET, em 
implementação nesta Escola.
Alguns minutos do seu tempo podem ajudar esta instituição na melhoria contínua da 
qualidade do serviço de educação que presta. Solicita-se o preenchimento de um 
inquérito por cada trabalhador ex aluno da EHF.
A Direção da Escola agradece a sua colaboração.

*Obrigatório

Nome ou Firma da Empresa *

Nome completo do trabalhador *

Função desempenhada na empresa *
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4.

Marcar apenas uma oval por linha.

Tendo em atenção as competências consideradas, clique na opção correta
Se alguma(s) competência(s) não se aplicar(em) ao trabalhador em questão, por favor
deixe em branco.

1.
Insatisfeito

2. Pouco
Satisfeito

3.
Satisfeito

4. Muito
Satisfeito

COMPETÊNCIAS
TÉCNICAS (utilizar
adequadamente, no
posto de trabalho,
os conceitos, os
procedimentos, as
ferramentas e os
equipamentos
especí�cos da
pro�ssão)

PLANEAMENTO e
ORGANIZAÇÃO
(desenhar, planear e
implementar ações
de acordo com os
calendários
de�nidos; gerir
várias tarefas,
funções e
prioridades,
adaptando-se a
diferentes
situações)

RESPONSABILIDADE
e AUTONOMIA (ser
credível e gerar
con�ança
(pontualidade,
assiduidade e
disponibilidade;
trabalhar bem, de
forma
independente)

COMUNICAÇÃO e
RELAÇÕES
INTERPESSOAIS
(ouvir, compreender,
escrever e falar de
forma e�caz;
relacionar-se

COMPETÊNCIAS
TÉCNICAS (utilizar
adequadamente, no
posto de trabalho,
os conceitos, os
procedimentos, as
ferramentas e os
equipamentos
especí�cos da
pro�ssão)

PLANEAMENTO e
ORGANIZAÇÃO
(desenhar, planear e
implementar ações
de acordo com os
calendários
de�nidos; gerir
várias tarefas,
funções e
prioridades,
adaptando-se a
diferentes
situações)

RESPONSABILIDADE
e AUTONOMIA (ser
credível e gerar
con�ança
(pontualidade,
assiduidade e
disponibilidade;
trabalhar bem, de
forma
independente)

COMUNICAÇÃO e
RELAÇÕES
INTERPESSOAIS
(ouvir, compreender,
escrever e falar de
forma e�caz;
relacionar-se



15/02/23, 17:06 Inquérito de Satisfação aos Empregadores

https://docs.google.com/forms/d/1Dff2dfz9sjEzz8ITDdPE6GS1VTeOP1KK1s73dNvIanI/edit 3/3

5.

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pela Google.

positivamente com
colegas)

TRABALHO EM
EQUIPA (trabalhar
com os outros de
forma pro�ssional e
colaborativa, em prol
de objetivos
comuns)

positivamente com
colegas)

TRABALHO EM
EQUIPA (trabalhar
com os outros de
forma pro�ssional e
colaborativa, em prol
de objetivos
comuns)

Observações:
Use este espaço, se assim o pretender, para manifestar a sua opinião relativamente a
outros parâmetros não avaliados e/ou contribuir com eventuais sugestões.
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