ENQUISA AOS DEMANDANTES DE EMPREGO. 2008
ENQUISA :
Enquisador/a:
Inspector/a de enquisadores/as:
Data da enquisa:
Hora:

Día

Semana de referencia:

Mes

de

al

de

:

Teléfono de contacto :

Móbil:

DATOS PERSOAIS:
Nome e apelidos:
Sexo:

Home

NIF/NIE:
Muller

Data nacemento:

Nacionalidade/es:

/

/

Provincia de nacemento:

Española
Estranxeira, da Unión Europea

Pasar a ESTADO CIVIL

Estranxeira, fóra da Unión Europea

Pasar a PERMISO DE TRABALLO

Dobre nacionalidade.

Pasar a ESTADO CIVIL

Tipo de permiso de traballo:
Data caducidade permiso traballo:

/

/

Data caducidade permiso residencia:

/

/

Actividade económica autorizada:

Estado civil legal: Solteiro/a

casado/a

divorciado/a-separado/a

viúvo/a

No caso de responder "si" describa as cargas familiares:
Cargas familiares:
(fillos, persoas maiores,
enfermos e icapacitados)

Si
Non

Domicilio de residencia:
Provincia de residencia:

CP.:
E-mail:

A información recollida neste cuestionario, segundo a LEI 9/1988, do 19 de xullo, de ESTATÍSTICA DE GALICIA:
Ten CARÁCTER OBRIGATORIO (Art. 18): "As estatísticas incluídas no Plan Galego de Estatística, nos Programas Estatísticos Anuais e as previstas nos
convenios de colaboración aos que se refire o artigo 13 desta Lei terán, para a súa elaboración, a obrigatoriedade de colaboración cidadá", obrigatoriedade
suxeita á potestade sancionadora á que se refire o Capítulo IV (Réxime sancionador) do Título I, que tipifica as infraccións administrativas e regula as
sancións aplicables nos artigos 32 e 36.
Está amparada polo SEGREDO ESTATÍSTICO (Arts. 24-28): "Serán obxecto de protección e quedarán amparados polo segredo estatístico tanto os datos
relativos ás persoas físicas como ás persoas xurídicas" (Art. 24.1). "Os datos individuais facilitados por razóns estatísticas non se poderán usar en ningún
caso para finalidades fiscais ou policiais, nin para calquera outra distinta daquela para a que foron solicitados" (Art. 24.3). "Todas as persoas, organismos e
institucións que interveñan nas operacións reguladas pola presente Lei terán a obriga de manter o segredo estatístico respecto dos datos comunicados.
Esta obriga conservarana as persoas aínda despois de concluír as súas actividades profesionais e a súa vinculación cos servizos estatísticos. En virtude
da devandita obriga, os datos individuais comunicados non se poderán facer públicos nin se lle comunicarán a ningunha persoa ou entidade" (Art. 26).

I. FORMACIÓN :
P.1 ¿Cales son os seus estudos terminados de máis alto nivel e os que está a cursar na actualidade?
Estudos terminados
Estudos en curso
Non sabe ler nin escribir
Pasar á P.3
Estudos primarios incompletos
Pasar á P.3
Estudos primarios completos ou equivalente
Pasar á P.3
Ensinanzas Secundarias de Primeira Etapa
Pasar á P.3
Ensinanzas de Bacharelato (REM, BUP, LOXSE, Superior, COU)
Pasar á P.3
Grao medio Formación Profesional (FP I) ou equivalentes
Pasar á P.2.a
Pasar á P.2.b
Grao superior de Formación Profesional (FP II) ou equivalentes
Pasar á P.2.a
Pasar á P.2.b
Ensinanzas Universitarias de 1º ciclo ou equivalente
Pasar á P.2.a
Pasar á P.2.b
Ensinanzas Universitarias de 2º ciclo ou 3º ciclo ou equivalente
Pasar á P.2.a
Pasar á P.2.b
NINGÚN
Pasar á P.3
P.2.a Especificar a titulación

P.2.b.Especificar a titulación que está a cursar

Ano de remate

P.3. ¿Que idiomas coñece e cal é o seu nivel (elemental, medio, alto)?
Idioma

Ningún

Elemental Medio

Alto

Inglés
Galego
Francés
Portugués
Alemán
Italiano
Outros:

P.4. ¿Que aplicacións informáticas coñece e cal é o seu nivel (elemental, medio, alto)?
Aplicación informática

Ningún

Elemental Medio

Alto

Programas de texto
Follas de cálculo
Programas de bases de datos
Programas gráficos
Programas de presentacións
Internet
Programación
Outros:

P.5. ¿Realizou durante o último ano algún tipo de estudo ou formación complementaria non regrada?
Cursando actualmente
Si
Non
P.6. ¿Coñece a existencia de cursos de Formación Profesional Ocupacional (FPO)?
Si
Non

Pasar á pregunta 13

P.7. ¿Realizou algún curso de FPO?
Si

¿Cantos?

Non

E, ¿estaría interesado?

a) Si
¿algún no 2008? b) No

Pasar á 8
Pasar á 9

Si
Pasar á pregunta 13
Non

P.8. Referíndonos aos realizados no último ano (2008)¿A que familia formativa pertence/n o/s último/s curso/s realizado/s?
FPO 1:
FPO 2:
FPO 3:
FPO 4:
FPO 5:
P.9. ¿Cal foi o principal motivo polo que realizou este/es curso/os?
Por mellorar ou ampliar coñecementos e cualificacións profesionais
Por mellorar as expectativas laborais
Por interese no tema obxecto do curso
Por consello ou orientación dos orientadores laborais
Para non perder as prestacións por desemprego
Outros:
P.10. E en termos xerais, ¿como de satisfeito quedou da súa participación en dito/s curso/s?
Moi satisfeito
Algo satisfeito
Nada satisfeito
P.11. ¿Cal foi o principal beneficio que obtivo da realización do/s curso/s?
Atopou un traballo
Mellora nas súas condicións laborais
Satisfacción persoal de estar máis preparado
Ampliou os seus coñecementos
Ampliou as súas relacións persoais
Outros
Non tivo ningunha incidencia

¿estaba relacionado co curso?

Si

Non

Nome do curso:

P.12. Despois da súa experiencia ¿estaría interesado en participar nalgún outro curso de formación ocupacional?
Si
Non

II. EXPERIENCIA LABORAL
P.13. ¿Traballou anteriormente?
Si
Non

Pasar á pregunta 22

Dende a pregunta 14 á 21 o período de referencia é 2008
P.14. E ¿No último ano (2008) cantos traballos tivo?
Ningún

Pasar á pregunta 22

1 ou 2
3 ou 4
Máis de 4

A partir de aquí, as respostas referiranse só aos 3 últimos empregos dos
desenvoltos ao longo do 2008
P.15. Neses empregos do último ano, ¿cal era a súa situación profesional?
E1 E2 E3
Asalariado sector privado
Asalariado sector público
Traballador independente ou empresario sen asalariados
Empresario con asalariados
Membro dunha cooperativa
Outra situación
P.16. ¿Que niveis formativos foron necesarios para eses empregos?
E1 E2 E3
Estudos universitarios
Formación Profesional
Estudos secundarios
Estudos primarios
Ningún
P.17. E , ¿a súa experiencia laboral estivo relacionada coa súa formación?
E1 E2 E3
Si
Non
P.18. ¿Cal/es son/eran as ramas de actividade do establecemento do que depende/dependía
laboralmente?
Emprego 1:
Emprego 2:
Emprego 3:
P.19. ¿Canto tempo, en meses, estivo a traballar neses empregos?
(se é máis de un, a suma de todos eles)

meses

P.20. Se deixou algún deses traballos, ¿cal foi o motivo?
E1 E2 E3
Non deixou o traballo, segue a traballar nel
Realizar estudos ou recibir formación
Fin do contrato (inclúe os fixos discontínuos e os traballos estacionais)
Peche de negocio por fin de temporada
Prexubilación
Xubilación
Coidado de nenos ou adultos enfermos, incapacitados ou maiores
Outras responsabilidades familiares
Despido ou suspensión do posto (inclúe regulación de emprego)
Enfermidade ou incapacidade propia
Outros (inclúe o cese nunha actividade propia ou por vontade propia)
P.21. A través de que vías atopou ese/es emprego/os
E1 E2 E3
Poñéndose en contacto con algunha oficina de emprego
A través dunha Empresa de Traballo Temporal, bolsa de traballo ou similar
Solicitándoo directamente ao empresario ou presentando currículo
A través de amigos, parentes...
A través de anuncios ou ofertas de emprego (incluíndo internet)
Entrega de currículo sen existir oferta de traballo
Facendo entrevistas ou exames
Autoemprego
Outros
P.22. ¿Percibe algún tipo de prestación, pensión ou subsidio?
Si
Non

Pasar á pregunta 24

P.23. E, ¿de que tipo?
De desemprego
RISGA
De orfandade
De viuvez
De invalidez
Xubilación
Prexubilación
Doutro país:
Por emigración
Outras:

III. RELACIÓN COA ACTIVIDADE
P.24. A semana pasada, de luns a domingo, ¿traballou aínda que só fose unha hora?
Si
Non Pasar á 26
P.25. ¿Págaselle por ese traballo ou obtén beneficio económico con el?
Si
OCUPADO
Non Pasar á 27

Pasar á 30

P.26. E a semana pasada, ¿axudou na empresa, negocio ou explotación dun familiar con que convive sen que
lle paguen por iso?
Si
Non

AXUDA FAMILIAR
Pasar á 28

Pasar á 30

P.27. ¿Foi un traballo non remunerado na empresa, negocio ou explotación dun familiar con quen convive?
Si
Non

AXUDA FAMILIAR

Pasar á 30

P.28. E a semana pasada, ¿tiña un emprego ou negocio, aínda que non traballase nel esa semana?
Si
Non

AUSENTE
DESEMPREGADO

Pasar á 31

P.29. E, ¿cal foi a razón principal pola que non traballou no dito emprego?
Novo emprego no que aínda non comezou a traballar
DESEMPREGADO
Pasar á 31
Vacacións ou días de permiso
Enfermidade, accidente ou incapacidade temporal
Paro parcial por razóns técnicas
Fixo descontínuo ou traballador estacional
¿Cobra como mínimo o 50% do seu salario?
Atópase en expediente de regulación de emprego
Si
Non
Actividades sindicais ou formativas
¿En cantos meses cre que se vai reincorporar?
Problemas meteorolóxicos
meses
Folga ou conflito familiar
Outras razóns:
P.30

Só no caso de estar traballando, ¿por cal dos seguintes motivos busca emprego?

Pasar á 32

Por desexar un emprego máis axeitado a súa formación
Por inseguridade no seu actual emprego
Por considerar a súa actividade actual como provisional
Por complementar o traballo que ten
Porque desexa un traballo con menor horario
Porque desexa un traballo con maiores ingresos por hora
Por mellorar as súas condicións de benestar, tempo de transporte, horario …
Por outras causas
Non busco outro emprego
Pasar á 46
P.31. ¿En que situación se atopa na actualidade?
Estudando
¿Cantas horas lectivas ten á semana?
horas
Realizando tarefas do fogar
Facendo xestións para crear o seu propio negocio
Atendendo a outras responsabilidades familiares
Prexubilado
¿Cobra como mínimo o 50% do seu salario?
Expediente de regulación de emprego
Si
Non
Preparando oposicións
¿En cantos meses cre que se vai reincorporar?
Outra situación
meses

IV. DEMANDANTES DE EMPREGO
P.32.

¿Atopou algún emprego aínda que non comezara a traballar nel?
Si , comenzo nun plazo inferior ou igual aos 3 meses
Si, comenzo nun período superior aos 3 meses
Non

P.33. Nas catro ultimas semanas, ¿tratou de atopar (algún outro) emprego ou realizou algunha xestión para crear
a súa propia empresa ou negocio?
Si
Non

Pasar á pregunta 35

P.34. Nas catro últimas semanas, ¿Cal é o motivo polo que non tratou de atopar emprego?

Pasar á pregunta 44

Cre que non o vai atopar
Está afectado pola regulación de emprego
Por enfermidade ou incapacidade propia
Coidado de nenos ou adultos enfermos, discapacitados ou maiores
Agotar a prestación por desemprego
Ter outras responsabilidades familiares ou persoais
Está cursando estudos ou recibindo formación
Está xubilado
Pasar á pregunta 46
Non teño neste intre interese en ter un emprego
Pasar á pregunta 46
Outras razóns:
P.35. ¿Nas catro últimas semanas, en que ramas de actividade se inclúen o/os establecemento/os nos que estivo buscando emprego?
(SINALAR COMO MÁXIMO 3)
Agricultura

Industria

Comercio

Transporte, almacenamento e comunicacións

Pesca

Construcción

Hostalería

Act. Sanitarias, veterinarias e serv.sociais

Outros servizos
P.36. Ata o domingo da semana pasada, ¿canto tempo leva inscrito dende a última vez que se deu de alta no SGC?
Menos dun mes
De 1 mes ata 1 ano
Máis dun ano
Non sabe
P.37. Nas catro últimas semanas, ¿Con que frecuencia busca emprego?
Diariamente
Varias veces á semana
Varias veces ao mes
Ningunha vez
P.38. Nas últimas catro semanas ¿Que outros medios usou na procura de emprego, ademáis do SGC? (MULTIRESPOSTA)
Poñéndose en contacto con algunha empresa de traballo temporal (ETT), bolsa de traballo ou similar
Solicitándoo directamente ao empresario ou presentando currículo
A través de amigos, parentes
A través de anuncios ou ofertas de emprego (incluíndo internet)
Facendo xestións para crear o seu propio negocio
Facendo entrevistas ou exames
Outros
Ningún
Pasar á 40

P.39. E, nas últimas catro semanas, ¿que canles empregou? (MULTIRESPOSTA)
Internet
Persoalmente
Correo ordinario
Medios de comunicación (prensa, radio, televisión, Diarios oficiais,...)
Outras
Ningunha
P.40. Nas últimas catro semanas, ¿Que tipo de ocupación demanda?
Acorde co seu nivel e titulación
Nos sectores nos que ten máis experiencia ou formación
Naqueles sectores con maior oferta de emprego ( independentemente da súa formación)
Solicita condicións especiais de traballo (só a domicilio, ao estranxeiro, preto do fogar…)
Non especifiquei ningún tipo de ocupación
Pasar á pregunta 42
P.41. Podería indicarnos en que ocupacións está inscrito como demandante de emprego?
Si

a)

¿Formación relacionada?
¿Experiencia?

Si
Si

Non
Non

b)

¿Formación relacionada?
¿Experiencia?

Si
Si

Non
Non

c)

¿Formación relacionada?
¿Experiencia?

Si
Si

Non
Non

d)

¿Formación relacionada?
¿Experiencia?

Si
Si

Non
Non

e)

¿Formación relacionada?
¿Experiencia?

Si
Si

Non
Non

Non
Non as recordo
P.42. No caso de lle ofrecer un emprego, aceptaría:
Exclusivamente

Si

Non

emprego nocturno
fins de semana ou festivos
emprego a domicilio
autoemprego
teletraballo
dispoñibilidade para viaxar
de atención ao público
que supoña esforzo físico
noutra comunidade
noutro país
P.43.Nas catro últimas semanas, ¿en que ámbito terrirorial está a buscar emprego?
Municipal
Comarcal
Provincial

Comunidade Autónoma
Estatal
U.E

Indiferente

P.44. E se atopara un traballo axeitado neste momento, ¿estaría dispoñible para traballar nun prazo inferior ou igual
a dúas semanas?
Si
Non

Pasar á pregunta 46

P.45. ¿Por cal dos seguintes motivos non podería comezar a traballar nesas datas?
Non poder deixar o emprego actual debido ao período de preaviso
Ter que completar estudos ou formación
Responsabilidades familiares ou razóns persoais
Enfermidade ou incapacidade propia
Outras razóns:
P.46. ¿Percibe algún tipo de prestación ou subsidio por desemprego?
Si
Non
P.47. ¿Cando foi a última vez que contactou co Servizo Público de Emprego de Galicia?
Dentro das 4 semanas anteriores
Fai máis de 4 semanas
P.48. ¿E por cales destes motivos contactou co Servizo Público de Emprego de Galicia? (SINALAR COMO MÁXIMO 3)
Co fin de atopar traballo
Inscribirse co fin de formalizar un contrato
Renovar ou actualizar a inscrición
Informarse de posibles ofertas de emprego
Recibir unha proposta de traballo da oficina
Estou anotado para poder recibir formación, orientación e outros servizos (descontos e axudas)
Para percibir prestacións por desemprego
Por atoparse nunha situación na que resulta obligatorio estar inscrito (ERE, prexubilación, …)
Outros motivos
P.49. ¿Coñece o Itinerario Persoanlizado de Inserción (IPI)?
Si
Non

Pasar á 53

P.50. ¿Ten realizado o seu Itinerario Persoanlizado de Inserción a través dos servizos de orientación laboral
do Servizo Público de Emprego?
Si
Non

Pasar á 53

P.51. ¿Ten pensado realizalo proximamente?
Si
Non

Pasar á 53

P.52. ¿Por que non ten pensado recibir esta acción de orientación laboral?
Non me interesa
Non me chamaron para propoñermo
Non creo que serva para a miña inserción laboral
Outros:
P.53. ¿Recibiu, dende que está rexistrado como demandante de emprego, unha oferta de traballo
por parte do Servizo Público de Emprego?
Si
Non
Non sabe

FIN DA ENQUISA PARA OS DESEMPREGADOS

OCUPADOS E AXUDA FAM.PASAN Á 55

NON LEER ESTA OPCIÓN AO ENQUISADO. MARCAR SÓ SI É NECESARIO

P.54.¿Conseguiu o último traballo ofertado?
Si

Non

¿aceptouno?

Si
Non

¿por que?

a) condicións salariais
b) horarios
c) mobilidade xeográfica
d) outros

¿por qué? a) non residir no lugar da oferta
b) non ter as condicións físicas adecuadas
c) por responsabilidades familiares
d) falta de formación
¿Que formación?
e) outras

FIN DA ENQUISA PARA OS DESEMPREGADOS

V. CARACTERíSTICAS DO EMPREGO
(Ocupados)
P.55. ¿Cal é a súa situación profesional?
Asalariado sector privado
Asalariado sector público
Traballador independente ou empresario sen asalariados
Axuda na empresa ou negocio familiar
Empresario con asalariados
¿Cantos empregados ten?
Membro dunha cooperativa
Outra situación

empregados

P.56. ¿Que tipo de contrato posúe?
Temporal:

meses

Obra ou servizo, interinidade
En prácticas
Becario
Outros tipos de contrato temporal

Indefinido
Funcionario, persoal laboral fixo
Outros tipos de contratos indefinidos

Autónomo
Sen contrato
P.57. ¿Que tipo de xornada laboral realiza?
Completa

Continua
Partida

Parcial

Continua
Partida

P.58. E, ¿cantas horas lle dedica á semana, sen contar o tempo para comer?
De 1 a 9 horas
De 10 a 19 horas
De 20 a 29 horas
De 30 a 39 horas
De 40 a 49 horas
De 50 a 59 horas
Máis de 60 horas

