
 
 

QUESTIONÁRIO 

 

A Agência Nacional de Petróleo de São Tomé e Príncipe (ANP-STP) 

encomendou um estudo para avaliar as necessidades em Recursos Humanos 

do país, tendo em vista o processo de exploração petrolífera em que está 

envolvido. O estudo pretende identificar as necessidades presentes e futuras 

e, a partir desta base, recomendar soluções para lidar com as carências 

detectadas através da elaboração de um plano de formação. É neste âmbito 

que se realiza o presente inquérito, agradecendo desde já a colaboração de 

todos. 

 

As respostas ao presente inquérito podem ser enviadas para os 

endereços electrónicos seguintes:  

anp-geral@cstome.net ou rmbsolutions1@gmail.com 

 

 

1. Identificação  

NOME   

MORADA  

CÓDIGO POSTAL   LOCALIDADE  

TELEFONE FIXO ou 

TELEMÓVEL 

 E-MAIL  GÉNERO  

 

 

2. Habilitação académica 

  Escolaridade mínima obrigatória (6ª, 9ª) 

    10º Ano 

    12º Ano 

    Curso técnico-profissional (12º Ano) 

  

  Bacharelato 

    Licenciatura 

    Mestrado 

    Doutoramento 
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3. Situação profissional 

  Estudante 

    À procura do 1º emprego 

    Desempregado (a) a menos de 1 ano 

    Desempregado (a) mais de 1 ano 

    Empregado (a) contrato sem termo 

  

  Empregado (a) estagiário (a) 

    Empregado (a) contrato a termo certo 

    Empregado (a): profissão liberal /empresário (a) 

    Reformado (a) 

    Profissional liberal/Estagiário (a) 

 

 

4. Categoria profissional: 

 

 Básico  Médio  Superior  Especialização 

 

5. Área de formação 

 

 
Educação 

 
     Engenharia 

     Ciências Sociais 

     Economia  

     Gestão 
 

     Informática 

     Direito 
 

     Saúde 
 

     Arte 
 

     Outras 
  

6. Sector de actividade profissional 

 

  Público 

    Privado 

 

  Outro (Especifique) 

 
 
 
 
 



7. Identifique as profissões, áreas de formação/especialização em que estaria 
eventualmente interessado(a), tendo em conta a sua formação actual, o seu 
interesse e/ou vocação, as dificuldades sentidas e as perspectivas de 
mudança. 

 
 

  Contabilidade, Fiscalidade e Auditoria 

      Ciências Sociais (Especifique) 

     Ciências Informáticas 

     Comércio 

     Construção e Reparação de veículo motor 

     Electricidade e Energia 

   

  Electrónica e Automação 

     Gestão Recursos Petrolíferos 
 

     Hotelaria/Restauração 

     Indústria Têxtil 

     Medicina 
 

     Enfermagem 

 
Engenharia (Especifique) 

 
     Madeiras/Mobiliários 

 
     Protecção do Ambiente 

 
     Secretariado 

 
     Segurança e Higiene  

 
     Geólogo 

 
     Geofísico 

 
     Economista 

 
     Arquitecto 

 
   

  Soldador 
 

     Canalizador 
 

     Electricista 
 

     Serralheiro 
 

     Mergulhador 
 

     Biólogo 
 

     Pintor 
 

     Motorista de pesados 
 

     Cozinheiro                                 
 

   

  Higiene e Segurança no Trabalho 
 

     Farmacêutico 
 

     Empregado de Mesa 
 

     Analista 
 

     Fisioterapeuta 
 

     Serviço Doméstico 
 

     Turismo e Lazer 
 

     Catering 

     Outras (Especifique) 
 

 

8. Local preferencial para a realização da formação 

  País 

    Exterior 

    Empresa 

    Outro: 

 

 



9. Deseja aprofundar o seu nível actual de formação? 

 Sim   Não 

Se sim, Indique: 

 

10.  Conhecimento de línguas 

 

Inglês   Razoável   Bom   Excelente   
 

         Francês   Razoável   Bom   Excelente   
 

         Espanhol   Razoável   Bom   Excelente   
 

         Outras (Especifique)   
        

11.  Caso esteja no estrangeiro, estará disponível para regressar ao país? 

 Sim   Não  

Se, Sim. Quando? 

Condições particulares: 

 

12.  Se pretender ser contactado no caso de se virem a realizar acções nas áreas 

de formação que assinalou ou noutras áreas, deixe-nos o seu contacto. 

 

País: 

Endereço: 

 

                         

Período disponível para participar na formação: 

 

 

 

Código Postal: Localidade 

Telefone Fixo Telemóvel Email: 



Garantimos a estrita confidencialidade no tratamento dos seus dados. A informação 

por si disponibilizada não será partilhada com terceiros e será utilizada apenas para os 

fins directamente relacionados com os objectivos do Estudo. 

Caso autorize a utilização dos dados para acções de divulgação a realizar pelas 

entidades formadoras, assinale com “X”       
 

 

AGRADECEMOS A SUA COLABORAÇÃO 

 

São Tomé 2 de Dezembro de 2010 

 

 

 


