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EMPREGABILIDADE DOS ESTUDANTES ESEL GRADUADOS EM 2011-2012 

 

Com vista a avaliar a empregabilidade dos recém-licenciados, foi realizado pelo 3º ano consecutivo, um 

questionário estes estudantes. 

No presente ano, o questionário dividiu-se em 3 áreas, procurando: 

 Conhecer a taxa de colocação, tempo decorrido para a sua obtenção, bem como o perfil da entidade 

empregadora e tipo de vínculo laboral,  

 Avaliar o grau de satisfação da formação ministrada na ESEL,  

 Inquirir sobre a perspetiva de continuidade de estudos pós-graduados e de 2º ciclo na ESEL. 

 

Apesar da conjuntura socioeconómica e crescente taxa de desemprego nacional, destaca-se que decorrido 

menos de 8 meses, 42% dos graduados já se encontra a exercer a profissão de enfermeiro, ainda que 8% o 

faça através do serviço militar. 

Na sua esmagadora maioria, os graduados voltariam a escolher, tanto o curso de enfermagem como a ESEL 

para o realizar, demonstrando uma evidente satisfação pela formação obtida, considerando que, quase a 

totalidade dos estudantes graduados, afirmou estar satisfeito ou muito satisfeito com a mesma. Estes 

estudantes, numa proporção aproximada afirmou já ter recomendado a ESEL, ou que o fariam caso surja a 

oportunidade. 

A maioria demorou entre 2 e 6 meses a ser colocada e conseguiu-o através de candidatura espontânea, o 

que evidencia o sucesso da pro-atividade na procura do primeiro emprego. 

A maioria afirmou conhecer a oferta formativa da ESEL, em termos de especializações, tendo declarado que 

gostaria de receber mais informações sobre as mesmas. 

Tendo em conta os dados recolhidos nos últimos 3 anos, pode observar-se uma tendência na colocação que 

acompanha o panorama laboral nacional, ainda que seja possível considerar um sucesso que cerca de 1 em 

cada 4 recém-licenciados que se encontra a exercer enfermagem, tenha obtido colocação durante o 

primeiro mês, após a conclusão do curso. 

 


