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ANEXO 1 – QUESTIONÁRIO 

 

 

 

 

 

 

 

 



QUESTIONÁRIO 

 

GRUPO I - Dados pessoais 

  

1 - Idade: _____ anos 

 

2 - Género: 

Masculino  Feminino     

 

3 - Ano de conclusão da formação em Serviço Social: __________ 

 

4 - Habilitações Literárias: 

4.1 - Serviço Social: 

Licenciatura   

Pós-Graduação   

Mestrado   

Doutoramento   

Outro  Qual? __________________________________       

    

4.2 - Outras áreas: 

Licenciatura  Qual? __________________________________ 

 Pós-Graduação  Qual? __________________________________ 

Mestrado  Qual? __________________________________ 

Doutoramento  Qual? __________________________________ 

 Outro  Qual? __________________________________       

 

5 - Desde que ano exerce a profissão? __________ 

 



6 - Teve dificuldade em encontrar colocação?  

Sim  Não     

   

 

 

6.1 - Quantos meses demorou para encontrar colocação como Assistente Social?  

Menos de 3 meses  

De 3 a 6 meses  

De 6 a 12 meses  

Mais de 12 meses  

 

7 - Desde que começou a exercer a profissão tem estado sempre empregado como 

A.S? 

Sim  Não     

 

8 - Após conclusão da licenciatura esteve empregado noutras áreas? Especifique a 

duração dessas actividades. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

9 - Já teve quantos empregos, enquanto Assistente Social? Especifique e indique 

respectivamente a sua duração. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 



 

10 - Caso já tenha mudado de emprego, enquanto Assistente Social, qual a razão? 

Cessação do contrato   

Despedimento  

Obtenção de melhor remuneração  

Maior proximidade de casa  

Procura de maior estabilidade no emprego  

Procura de maior realização profissional  

Condições de segurança/higiene/saúde no trabalho  

Inadequação da função desempenhada com as habilitações/qualificações  

Outras razões. Quais? ______________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

 

GRUPO II – O Assistente Social na Instituição/ Serviço 

 

11 – A partir de que ano a instituição/ serviço se encontra em funcionamento? 

___________ 

 

12 - Natureza da instituição/ serviço:  

IPSS  Público  Privado lucrativo      ONG  Outra  Qual? ___________ 

 

13 – A partir de que ano passou a existir a actividade profissional de Serviço Social na 

instituição/ serviço? ___________ 

 

14 - Quantos Assistentes Sociais existem na instituição/ serviço? 

Um  Dois  Três  Quatro  Mais de quatro  

 



15 - Desde que a instituição/ serviço entrou em funcionamento, o n.º de Assistentes 

Sociais empregados: 

Aumentou  

Diminuiu  

Manteve-se  

 

16 - Há quanto tempo trabalha nesta instituição/serviço? 

Menos de 1 ano  

Entre 1 e 3 anos  

Entre 3 e 6 anos  

Entre 6 e 9 anos  

Entre 9 e 15 anos  

Mais de 15 anos  

 

17 - Como conseguiu emprego nesta instituição/ serviço? 

Envio de currículo/ candidatura espontânea   

Resposta a anúncio   

Concurso público   

Conhecimentos pessoais   

Outra forma  Qual? ____________________ 

 

18 - Vínculo estabelecido com a entidade empregadora: 

Contrato sem termo (efectivo)   

Contrato a Termo Certo  _____ meses      

Contrato a Termo Incerto   

Contrato de prestação de serviços/ recibos verdes   

Colocado por empresa de trabalho temporário   

Estágio profissional   

Outro  Qual? ________________ 

 

19 - Modalidade de Trabalho: (pode assinalar mais do que uma opção) 

Trabalho a tempo completo   

Trabalho a tempo parcial (part-time)  ____ horas semanais 



Trabalho por turnos   

Trabalho noturno   

 

20 - Contrato de trabalho: 

Individual  Colectivo     

 

21 - Tem tido progressão na carreira? 

Sim  Não     

 

22 - Enquanto A.S. da instituição/ serviço considera que executa outras funções para 

além das que correspondem a um A.S.? 

Sim  Não  

 

22.1 - Se respondeu afirmativamente, especifique. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

GRUPO III - Organização e Tempo de trabalho 

 

23 - Carga Horária Semanal: 

Menos de 25 horas  

De 25 a 34 horas  

35 horas  

De 36 a 39 horas  

40 horas  

Mais de 40 horas  



 

24 - Tem isenção de horário de trabalho? 

Sim  Não     

 

25 - A que tipo de controlo de horário está sujeito? 

Livro de ponto ou situação similar  

Relógio de ponto  

Controlo pelo supervisor, Chefia  

Nenhum  

 

26 - Quantos intervalos, para além da refeição, lhe são permitidos por dia? 

Um  

Dois  

Três ou mais  

Nenhum  

 

27 - O seu contrato de trabalho engloba o trabalho ao fim-de-semana? 

Sim  Não  

 

28 - Trabalha aos feriados? 

Sim  Não  

 

28.1 - Se respondeu afirmativamente, esses dias são pagos com acréscimo de 100%? 

Sim  Não  

 

28.2 - Se respondeu negativamente à pergunta anterior, dispõe de outras formas de 

compensação? Quais? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 



 

29 - Faz horas extras? 

Sim  Não  

 

29.1 - Se respondeu afirmativamente, essas horas são pagas como trabalho 

suplementar? 

Sim  Não  

 

29.2 - Se respondeu negativamente à pergunta anterior, dispõe de outras formas de 

compensação? Quais? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

  

 

 

 

 

GRUPO IV - Condições sociais 

 

30 - Vencimento (líquido): 

Menos de 400  €  

De 400 a 600 €  

Entre 600 e 800 €  

Entre 800 e 1100 €  

De 1100 € a 1500 €  

Mais de 1500 €  

 

31 - Qual a distância aproximada do seu domicílio ao local de trabalho? 



Menos de 10 Km  

10 a 25 Km  

25 a 50 Km  

Mais de 50 Km  

 

32 - Qual a duração normal do trajecto? 

Menos de 30 min  

30 min - 1 h  

1h a 1h30min  

Mais de 1h30 min  

 

33 - Qual o meio de transporte que utiliza para se deslocar para o local de trabalho? 

A pé  

Transporte público  

Automóvel  

Transporte da empresa  

Outro  

  

34 - No ano de 2006 gozou todo o período de férias a que tinha direito? 

Sim  

Não  

Não se aplica  

 

34.1 - Caso tenha respondido negativamente à pergunta anterior, qual o motivo? 

Por opção pessoal  

Por opção da empresa  

Por opção de ambos  

 

35 - Quantos dias úteis teve de férias? _____ 

 

36 - Em geral, a data em que goza as férias é escolhida: 



Pelo trabalhador  

Pela empresa  

Por ambos  

 

36.1 - Esse período pode ser gozado: 

Por completo  

Por fases  

Outra forma. Qual? ____________________________________________________ 

 

37 - Durante o ano 2006, alguma vez faltou ao trabalho? 

Não  

Sim, no total de 1 a 5 dias  

Sim, no total, mais de uma semana  

 

37.1 - Qual o principal motivo de ter faltado? 

Doença  

Cansaço  

Para tratar de pessoas a cargo  

Por motivos relacionados com o trabalho/ condições de trabalho  

Outros motivos  

 

 

 

 

38 - A instituição/ serviço em que trabalha, concede-lhe: 

Subsídio de refeição  

Subsídio de transporte  

Subsídio para amas, creches ou infantários  

Subsídio de alojamento  

Prémios de produtividade  

Outras regalias sociais. Quais? __________________________________________ 



 

39 - De uma forma geral, classifique o grau de satisfação em relação ao seu trabalho: 

Muito satisfeito  

Satisfeito  

Pouco satisfeito  

Nada Satisfeito  

 

39.1 - Caso não se sinta muito satisfeito no seu local de trabalho, o que considera que 

deveria ser melhorado? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

Terminou o questionário. 

OBRIGADA PELA SUA COLABORAÇÃO. 

 

 

 

 

 


