Questionário de diagnóstico
e levantamento de
necessidades de formação.

FORMAÇÃO PROFISSIONAL
A pensar em si!

Este questionário tem por objetivo identificar os interesses e as necessidades formativas dos Trabalhadores da Administração Pública e
setor social, permitindo definir prioridades de ações de formação a desenvolver no ano de 2017
Asua colaboração é crucial para que o “PLANO FORMATIVO DO STFPSN” se encontre devidamente ajustado .
Agradecemos e contamos consigo!
Porto, 2016

1 - Dados Pessoais
Sócio nº
Nome

Data Nascimento
Telefone

e-mail

2 - Identificação da Instituição onde trabalha
Nome

Morada

Cód. Postal

3 - Habilitações literárias
1º ciclo

2º ciclo

3º ciclo

12º Ano

Outro, qual?

4 - Por que motivo deseja frequentar formação ?
(pode escolher mais do que uma opção de resposta)
Para valorização pessoal

Para melhorar o seu desempenho profissional

Para obter uma qualificação profissional

Outro(s)

5 - Qual o horário que considera mais interessante para a realização da ações de formação?
Laboral

Pós-laboral

Misto

6 - Quantas vezes por semana considera praticável a sua frequência em ações de formação?
1

2

3

4

5

Nota: Indique o seu distrito de residência, ou em alternativa, outro distrito onde estaria disponível para frequentar formação (ex:
local onde trabalha).

7 - Das seguintes áreas, assinale os cursos(*) que considera de maior interesse para o exercício das
suas funções e valorização pessoal:

JURÍDICA
Regime dos acidentes de trabalho e doenças profissionais (14h)
Sistema de Avaliação de Desempenho dos Tr abalhadores da Administração Pública (14h)
Lei nº 7/2009 - Código do Trabalho – Privado (21h)
Direitos e Deveres (formação inicial) (14h)
Procedimento Administrativo e Medidas de Modernização Administrativa (14h)
A contratação de recursos humanos na Adm. Pública: Contrato de Trabal ho e aquisição de serviços (7h)
Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (21h)
Férias e Faltas (14h)
Horário de Trabalho (14h)
Regime Remuneratório da Administração Pública (7h)
Outro(s)

FINANCEIRA
Gestão Patrimonial e Financeira (30h)
Gestão de Tesouraria (18h)
Contabilidade Pública e gestão orçamental (30h)
SNC-AP (Sistema Normalização Contabilística da Adm. Pública) (18h)
IRS - As novas regras (12h)
Outro(s)

DESENVOLVIMENTO PESSOAL
Trabalho em Equipa (18h)
Atendimento – Técnicas de comunicação (18h)
Gestão de Stress e Emoções (18h)
Atitudes assertivas em contexto escolar (18h)
Gestão de Conflitos (18h)
A Velhice – Ciclo vital e aspectos sociais (24h)
Bullying Escolar: Prevenção e Intervenção (14h)
Outro(s)

INFORMÁTICA
Utilização Fundamental de Ferramentas do Office (iniciação) (18h)
PowerPoint para apresentações (iniciação/intermédio) (18h)
Utilização Fundamental do Sistema Operativo Windows 8 (12h)
Internet (14h)
Outro(s)

HIGIENE E SEGURANÇA NO TRABALHO
“ABC da Nutrição” (18h)
Equipas de intervenção no combate a incêndios/primeiros socorros (30h) (Bombeiros)
Ambiente, Segurança, Higiene e Saúde no trabalho – Conceitos Básicos (25h)
Procedimentos Transito (Polícias Municipais)
Outro(s)

