CHECKLIST de

SEGURANÇA

perfil profissional

É Hora de Potenciar a sua Segurança no
Linkedin!

CLIQUE PARA ACEDER AO
MEU PERFIL LINKEDIN

Olá, eu sou o Pedro Caramez - Especialista na utilização do Linkedin
para Negócios! O perfil Linkedin é o seu melhor cartão de visita e por
essa razão decidi criar esta CheckList para ajudar os profissionais a
conquistar segurança no seu perfil!
Vamos começar!

) SENHA
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Escolha uma senha segura para sua conta que inclua uma combinação de letras, números e símbolos.
- Não utilize a mesma senha em todos os sites que acede.
- Não partilhe a sua senha com outras pessoas e mude-a constantemente (recomendamos a alteração da
senha a cada dois meses).
- Saia da sua conta (logout) quando deixar de usar um computador público ou partilhado.
- Não insira as suas informações pessoais nos campos da sua conta reservados ao nome e ao sobrenome.
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CLIQUE NA IMAGEM PARA ACEDER
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) Autenticação de 2 fatores

2

- Faça a verificação em duas etapas para
uma maior segurança
CLIQUE NA IMAGEM PARA ACEDER

ASSINALE COM UM VISTO NAS CAIXAS AO LADO
DE CADA SECÇÃO PARA MARCAR AS ETAPAS CONCLUÍDAS.

) E-MAIL
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- Não insira o seu e-mail no campo da sua conta reservado ao nome. Esse campo é visível em pesquisas
públicas e pode ser visto por qualquer pessoa.
- Inclua as suas informações de contacto pessoais nos respetivos campos do perfil do LinkedIn apenas
visíveis pelas suas conexões de 1º grau.
- Não faça parte da rede de utilizadores anónimos que utilizam nomes de grupos ou empresas nos seus
perfis.
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- Selecionar apenas as notificações que
pretende receber no seu e-mail,
definindo as que considera mais
importantes

- 4 tipos de permissões de
visibilidade do email:
- apenas para si
- para conexões de 1º grau
- para conexões de 1º e 2º grau
- para todos
OBS: esta opção depende
sempre dos objetivos que tem
na rede

CLIQUE NAS IMAGENS PARA ACEDER

- Pode adicionar mais do que um
e-mail, mas certifique-se de qual
quer que seja o principal
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CLIQUE NA IMAGEM PARA ACEDER
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) SESSÕES ATIVAS
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- Tenha sessões iniciadas apenas nos
dispositivos essenciais
Ex: telemóvel, computador e tablet
- Consulte e encerre as restantes
sessões ativas nos outros dispositivos

CLIQUE NA IMAGEM PARA ACEDER

) MENSAGENS FRADULENTAS
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- Não partilhe as suas informações pessoais com pessoas que não conhece.
- Não coloque nomes, senhas ou outras informações pessoais solicitados em links de e-mails; é sempre
melhor ir diretamente ao site. Certifique-se de inserir as suas informações apenas em sessões de navegação
seguras.
- Quando se candidatar a vagas, tenha cuidado com recrutadores que pedem o envio de informações para
um endereço de e-mail que não está associado à empresa. O domínio do e-mail deverá conter o nome da
empresa, como @linkedin.com.
- Cuidado ao clicar em links inseridos em mensagens, pois podem conter programas maliciosos (Malwares).
Caso suspeite de algo, mova o cursor sobre qualquer link (sem clicar nele) para verificar se está direcionado
para o site real.

Software malicioso ou "malware" é todo o tipo de software criado para
danificar o seu computador (ex.: funcionamento mais lento ou aparecimento
repentino de pop-ups) ou roubo de informações pessoais.

) roubo DE IDENTIDADE
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Dicas para prevenção:
- Os e-mails não são um canal seguro para a troca de informações confidenciais. É melhor ir diretamente ao
site, caso você tenha vínculo com a empresa, para fornecer as informações.
- Ao inserir informações pessoais num site, consulte a barra do navegador para verificar se há uma conexão
segura. Se a barra de endereço do navegador tiver a indicação “https://”, é sinal de que a conexão está
protegida.
- Verifique se as mensagens que recebe são legítimas. O foco do LinkedIn é a sua marca profissional, portanto,
tenha cuidado se receber um e-mail, enviado supostamente pelo LinkedIn, solicitando informações bancárias
ou financeiras. As mensagens válidas do LinkedIn serão sempre endereçadas pessoalmente, incluindo o seu
nome e título profissional atual no rodapé da mensagem.
- Crie senhas fortes.
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