Questionário de Diagnóstico de Necessidade

Grupo Ediclube
Este questionário enquadra-se no Processo de Diagnóstico de
Necessidades de Formação que a Ediclube está a realizar, tendo em vista o
enquadramento e sustentabilidade dos seus projetos para o ano em curso.
Por entendermos que a Sua opinião é fundamental para garantir uma
correta adequação da formação que desenvolvemos às necessidades e
expectativas do nosso público-alvo, agradecemos antecipadamente a Sua
colaboração no preenchimento do questionário.
Deverá enviar o seu questionário para:
centroformacao_questionarios@cilsp.com
Ediclube- Edição e Promoção do Livro, S.A.
Rua da Indústria, 4
2614-517 Amadora
Telf. 214 706 161
Muito obrigado pela Sua colaboração!
Pelo Centro de Formação
Maria José Taborda

I - Dados de Caracterização Pessoal
1. Indique-nos o seu género:
Masculino

Feminino

2. Em que faixa etária se encontra?
Entre 18 e 24 anos
Entre 25 e 34 anos
Entre 35 e 44 anos
Entre 45 e 54 anos
Entre 55 e 64 anos
> 65 anos
3. Quais as suas habilitações académicas?
< 9º ano de escolaridade
9º ano de escolaridade concluído
Entre o 9º ano e o 12º ano de escolaridade
12º ano de escolaridade concluído
Bacharelato. Qual?
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Licenciatura. Qual?
Mestrado. Qual?
Outros estudos superiores. Quais?
4. Qual a sua situação profissional atual?
Estudante
À procura do primeiro emprego
Desempregado
Reformado
Empregado por conta de outrem
Profissional liberal / Empresário
Trabalhador estudante
5. Se indicou que se encontra empregado, indique-nos a sua
função profissional atual.

II - Percurso e Projetos Formativos
1. Já era cliente da Ediclube?
Não ( se indicou «Não» avance para a pergunta 3)

Sim

2. Já comprou algum Curso de Formação à Ediclube?
Sim

Não
2.1 Se sim, indique:

Bom

Insuficiente

Não

Suficiente

Sim

Como avalia
globalmente o
curso?

Muito Bom

Curso Comprado

Realizou o curso até ao
fim?

Se
sim,quanto
Se Não indique
tempo
porquê.
demorou a
finalizar o
Curso?
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3. De todos os Cursos abaixo indicados quais são os que, para si, têm mais
interesse?
BBC English
Análise Bolsista e Produtos Financeiros
Fiscalidade
Gestão Imobiliária
Internet e Comércio Eletrónico
Prevenção em Riscos Laborais
Personal Shopper
Auxiliar de Ação Médica
Nutrição e Dietética
Turismo
Auxiliar de Ação Educativa
Espanhol
Estilismo de Moda e Acessórios
Instalação de Telecomunicações e Domótica
Naturopatia e Terapias Complementares
Gestão de Empresas e Criação de Negócios
Auxiliar de geriatria
Auxiliar administrativo
Técnicas comerciais e psicologia de venda
Maquilhagem Profissional e Caracterização
Alemão
Curso Complementar de Plantas Medicinais
Decoração de Interiores e Home Staging
4. Na sua opinião, quais são as vantagens de realizar um Curso através da
Ediclube?
O ritmo da aprendizagem é definido por mim.
Flexibilidade de horários.
Disponibilidade permanente de todos os conteúdos do Curso.
Outra(s). Qual?

5. Na sua opinião, quais são as desvantagens em realizar um Curso com a
Ediclube? Se já realizou algum Curso através da Ediclube aponte, nomeadamente,
as dificuldades com que se deparou.
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6. Deixe-nos ficar algumas sugestões.

A Ediclube garante a estreita confidencialidade no tratamento dos seus dados pessoais. A informação por si
disponibilizada não será partilhada com terceiros e será utilizada apenas para fins diretamente relacionados com o
objetivo deste questionário.
Caso autorize que os seus dados sejam usados para efeitos promocionais da atividade formativa, assinale com um X
Caso autorize as entidades que certificam ou homologam esta entidade formadora, ou suas ações formativas, a utilizar
os seus dados pessoais, para efeitos de acompanhamento ou de auscultação da qualidade da formação, assinale com
um X
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