
6. LINKEDIN

DESAFIO PARA O EMPREGO



JÁ OUVIU FALAR DO LINKEDIN?

• Não é um site de emprego, mas podemos ter acesso a muitas vagas de emprego através 

dele.

• É uma rede social: parecido com o Facebook mas para a área profissional.



JÁ TEM O SEU LINKEDIN? 

• Sim. De que forma o pode melhorar?

• Não. Devo criar? Sim deve! 

Deixamos aqui algumas sugestões para criação e otimização da sua rede social profissional.



FOTO DE PERFIL

• Deve ser uma fotografia:

• Que tenha em consideração Marketing Pessoal;

• Bem iluminada, com um fundo neutro ou desfocado;

• Deve estar vestido/a de forma profissional;

• Vestuário de cor neutra;

• Evitar decotes, magas cavas, entre outros;

• Deve sorrir demonstrando simpatia e criatividade.



TÍTULO

• No título, um dos campos que pode ser preenchido,  deve colocar qual/quais as sua/s 

área/s de interesse e qual/quais o/os objetivo/s – Semelhante ao campo ‘’Objetivo’’ do 

Currículo.

• Adicionalmente,  poderá colocar informações sobre a sua experiência profissional, 

formação e cargo/s ocupado/s.



APRESENTAÇÃO PROFISSIONAL

• Descrever o percurso profissional;

• Apresentar projetos realizados;

• Resultados.



PALAVRAS-CHAVE

• Em todos os campos que contêm informação pessoal e profissional devem colocar

algumas palavras chave:

• Por exemplo: Se estão à procura de emprego na área Administrativa, devem inserir 

palavras como secretária, administrativa, administração, atendimento ao cliente, arquivo, 

dados, etc.



NETWORKING

• Não adicione apenas os amigos e pessoas conhecidas.

• Dinamize a sua rede de contactos e adicione:

• Pessoas da sua área profissional;

• Responsáveis de Recursos Humanos;

• Pessoas que assumam cargos superiores em entidades cuja área de atuação esteja alinhada 

com a sua área de formação/experiência profissional.



COMPETÊNCIAS

• Adicione as suas competências ao perfil.

• As competências escolhidas devem estar enquadradas no âmbito da sua área

profissional/formação.



INFORMAÇÕES ADICIONAIS

• Solicite recomendações às suas conexões (rede de ‘’amigos’’).



DESTAQUE AS OPORTUNIDADES DE EMPREGO

Escolha quais os cargos de interesse, as localidades em que prefere trabalhar e os tipos de 

vaga que pretende ( tempo inteiro/parcial, estágio, voluntariado, etc.)



DESAFIO DA SEMANA …

• Objetivo:Criar/Melhorar o perfil de LinkedIn.

• Opção: Partilhar com o SAFE a fim de obter mais informações e outros. Para isso,

poderá utilizar o email safe@cm-ílhavo.pt como via de contacto.

MANTENHA-SE ATIVO E BOA SORTE!

mailto:safe@cm-ílhavo.pt

