EPV COM EMPREGABILIDADE A 100%!!!
Cada vez mais se reconhece a importância do ensino profissional, pelo menos, ao nível da competitividade
na economia, de acordo com informações da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento
Económico (OCDE). É já um dado adquirido que, concluir o 12.º ano numa via profissional, garante mais
oportunidades de emprego. No que diz respeito à Escola Profissional de Vouzela é, efetivamente, o que
temos vindo a constatar no decorrer dos últimos anos, que se reflete de uma taxa de empregabilidade muito
próxima dos 100%. No que concerne aos alunos diplomados, triénio 2014/2017, podemos referir que
tivemos três turmas em funcionamento, num total de seis cursos (já que a nossa aposta tem sido em turmas
mistas, dez a doze alunos cada, de forma a garantir um melhor e mais rápido escoamento no mercado de
trabalho), que se traduziu, uma vez mais, em excelentes resultados após término de curso. Melhor que as
palavras são os números que possuímos em relação a cada um dos cursos e que passamos a descrever:
Técnico/a de Restauração – Variantes de Cozinha/Pastelaria e de Restaurante/Bar – sete jovens empregados,
sete a prosseguir estudos; Técnico/a de Manutenção Industrial/Eletromecânica – 9 alunos empregados;
Técnico/a de Mecatrónica Automóvel – 10 alunos empregados; Técnico/a de Mecatrónica- 8 jovens
empregados e um a prosseguir estudos; Técnico/a de Comércio – sete empregados e dois a prosseguir
estudos.
Estes excelentes resultados são a prova viva do ensino de qualidade praticado na nossa escola, pautado pela
existência de formadores/docentes com elevadas qualificações e muitos anos de experiência profissional e,
concomitantemente, diretores de curso dedicados e empenhados que mantêm relações privilegiadas com um
vasto número de empresas não faltando, por isso, trabalho para os nossos jovens. O contacto com o mundo
das empresas facilita indubitavelmente a transição entre a escola e o trabalho, sendo reconhecido pelos
nossos parceiros que se trata de jovens bem preparados para o ingresso no mercado de trabalho. O nosso
lema é ACOLHER – FORMAR – INTEGRAR.

ALUNOS DIPLOMADOS TRIÉNIO 2014/2017
Técnico/a de Restauração – Variantes Cozinha/ Pastelaria e Restaurante/Bar

1
7
7

Empregados
A prosseguir estudos
Desempregados

Técnico/a de Manutenção Industrial/Eletromecânica

Empregados

9

Técnico/a de Mecatrónica Automóvel

Empregados

10

Técnico/a de Mecatrónica

1
Empregados
8

A prosseguir estudos

Técnico/a de Comércio

2
Empregados

2

7

A prosseguir estudos
Outra situação

