FICHA DE AVALIAÇÃO DO TRABALHO DO ESTAGIÁRIO
LEA NA EMPRESA
A PREENCHER PELO ESTUDANTE

Nome próprio :

APELIDO/SOBRENOME :

Endereço :
Código Postal:
Cidade:
Números de Telefone (fixo e Tlm) :
E-mail:
Nome da Empresa/Entidade/Organismo :
Setor de atividade:
Orientador de estágio:
Nome:
Números de Telefone:
E-mail:
Datas do estágio:

de

a

Duração :

semanas

A PREENCHER PELO ORIENTADOR DO ESTAGIÁRIO NA EMPRESA

COMPORTAMENTO GERAL – « SABER SER »
Elementos de apreciação

1

Insatisfeito ou

Sem
elementos de
apreciação
(SEA)
O estudante estagiário integrou-se rapidamente na
Ins 
equipa de trabalho (assiduidade, pontualidade,
SEA 
disponibilidade, boa vontade…)
Observações :

Pouco
satisfeito

Satisfeito

Muto satisfeito







2

O estagiário soube trabalhar com eficácia e empenho.
Observações :

Ins 
SEA 







3

O estudante estagiário soube tomar iniciativas.
Observações :

Ins 
SEA 







4

O estagiário deu provas de interesse nas missões que lhe
foram confiadas/em relação à empresa.

Ins 
SEA 







Observações :

5

Qualidades de comunicação do estagiário na empresa/
serviço (respeito, cortesia…)

Ins 
SEA 







Ins 
SEA 







Observações :

6

Capacidade de comunicação com o pessoal e/ou
fornecedores e/ou clientes.
Observações :

CONHECIMENTOS E CAPACIDADES – « SABER-FAZER »
7

























Ins 
SEA 























































































Ins 
SEA 

Nível de expressão oral do estagiário :
-

em francês,
em inglês,
em língua B (alemão, espanhol, italiano,
português)
- outra língua (indicar).
Observações :

8

9

Nível de expressão escrita do estagiário :
- em francês,
- em inglês,
- em língua B (alemão, espanhol, italiano,
português)
- outra língua (indicar).
Observações :

O estagiário soube utilizar as suas competências em
línguas estrangeiras :
• ao nível da escrita:
- Língua A (inglês),
- Língua B (alemão,
português),
- Outra língua (indicar).
• ao nível da oral:
- Língua A (inglês),
- Língua B (alemão,
português),
- Outra língua (indicar).
Observações :

espanhol,

italiano,

espanhol,

italiano,

10 O estagiário atingiu um nível de conhecimento global da
empresa satisfatório no final do estágio.
Observações :

11 O estagiário cumpriu com sucesso as missões que lhe
foram confiadas.
Observações :

12 O estagiário demonstrou verdadeiras capacidades de
reflexão e de análise
Observações :









13 O estagiário soube ser metódico, organizado, autónomo
(soube reagir perante situações urgentes, soube
encontrar as informações necessárias, etc.)
Observações :









14

















O estagiário demonstrou verdadeiras competências na
utilização de ferramentas informáticas.
Observações :

15

O estagiário
soube
criar e/ou desenvolver as
competências técnicas relativas ao domínio profissional
em que o estágio se desenrolou (indicá-las
eventualmente)
Observações :

Observações gerais sobre o estágio/o trabalho do estagiário :

NOTA de 0 a 20 (inscrever em n°s E em letras) : …. / 20 (= …….………….. valores).

Na qualidade de orientador do estagiário no seio da empresa, acrescentou, em complemento deste
documento, uma carta de avaliação do estágio realizado pelo estudante ?



SIM
Na afirmativa, a carta deverá ser inserida na última página do relatório de estágio.

 Estará disposto a admitir outro estudante LEA em estágio ?

 NÃO

 SIM  NÃO

 Aceitará ser contactado em relação ao sistema de « Taxa de Aprendizagem »* para apoio às formações de
LEA da Universidade Jean Monnet ?

 SIM  NÃO
*Taxa que as empresas francesa devem reverter a favor da educação escolar.
Data :
Nome e assinatura do orientador de estágio

Carimbo da Empresa/Entidade/Organismo

