FORMULÁRIO DE RECOMENDAÇÃO
Preencha a primeira secção deste impresso e assine onde indicado. Dê o impresso a cada uma das pessoas
escolhidas para que faça a apreciação abaixo solicitada. Essas pessoas deverão enviar os impressos em
envelope fechado, directamente para a Católica Porto Business School. Att: Dra. Sara Carneiro Pacheco
Rua Diogo Botelho, 1327 4169-005 Porto

NOME
ASSINATURA
PARA O AVALIADOR
O candidato acima indicado concorre à admissão no MBA Internacional da Católica Porto Business School. A
sua avaliação é um elemento importante no processo de admissão. Estamos conscientes da diﬁculdade
inerente ao fornecimento de informação relevante e sincera, e agradecemos a sua colaboração num processo de seleção que se pretende de rigor. Por favor, tenha presente que quase todos os candidatos têm boas
qualiﬁcações e que o que aqui interessa é uma informação sobre a vida académica e proﬁssional que só pode
ser prestada por alguém muito familiarizado com a personalidade do candidato.
Pedimos-lhe que responda às questões feitas; se quiser acrescentar alguns comentários, faça-o em nota
anexa.

TÍTULO
NOME
ORGANIZAÇÃO
CARGO
Contactos para informações adicionais sobre o candidato

MORADA
CÓD. POSTAL

LOCALIDADE

TELEFONE / TELEMÓVEL

E-MAIL

DESDE QUANDO CONHECE O CANDIDATO?
EM QUE QUALIDADE?

www.catolicabs.porto.ucp.pt

DISCUTIU COM O CANDIDATO A IMPORTÂNCIA DE FREQUENTAR O MBA EXECUTIVO?
Muito

Pouco

Nada

Utilizando a escala abaixo posicione o candidato relativamente a um grupo de referência que possa estabelecer
(por exemplo quadros da sua empresa com perspetivas de rápida ascensão ou conjunto dos seus ex-alunos).
Baixa

Média

Boa

Muito
Boa

Incapaz de
comentar

Capacidade de comunicação oral:
Capacidade de comunicação escrita:
Motivação para o MBA
Integridade Pessoal
Autoconﬁança
Relacionamento Interpessoal
Capacidade de Liderança
Capacidade de Organização
Capacidade de Iniciativa
Cultura Geral

Características do candidato que gostaria de ver modiﬁcadas ou melhoradas?

Eu recomendo, sem quaisquer reservas, o candidato para frequência do MBA
Eu recomendo o candidato para o MBA
Eu não recomendo o candidato para o MBA

Informações adicionais:

ASSINATURA
DATA

www.catolicabs.porto.ucp.pt

