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1) Fotografia de Perfil
- Foto atualizada;
- 60% da imagem deve ter o rosto do usuário;
- O local / cenário onde tirar a foto deve ser
muito discreto para dar maior destaque a si;
- Boa resolução de fotografia.

3) Imagem de Capa do Perfil
- Imagem associada à sua área de negócio,
empresa ou área de interesse;
- Dimensões 1584 x 396.

4) Título Profissional
- Título profissional que usa na empresa;
- A sua área de negócio;
- O seu foco de interesses profissionais, a sua experiência;
- A sua proposta de valor para o mercado.

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
construírem um perfil campeão!
Vamos começar!

É Hora de Potenciar o seu Perfil Linkedin!

5) Setor de Atuação
- Selecionar o setor de atuação mais genérico ou o setor
que atua ou pretende atuar.

2) cOVER STORY
- Vídeo de 30 segundos;
- Se tiver perfil com 2 idiomas fale nos 2 idiomas;
- Pode falar com a sua audiência, dê as boas-
vindas aos seus seguidores.

ASSINALE COM UM VISTO NAS CAIXAS AO LADO
DE CADA SECÇÃO PARA MARCAR AS ETAPAS CONCLUÍDAS.
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6) pronúncia do nome
- Áudio de 10 segundos.
 - Só pode ser acedida por meio mobile com sistema
Android ou iOS, mas a sua reprodução é audível também
para desktop.
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7) Idiomas de Perfil
- Criar perfil em mais do que 1 idioma.

8) URL Personalizado
- Criar um endereço personalizado para poder
associar ao seu cartão comercial ou ao seu
website.
- Clique no texto "Editar perfil público e URL".
- Ex: www.linkedin.com/in/caramez

9) SOBRE
Redigir um texto que demonstre:
- Quem é;
- Mais-valias que pode trazer ao mercado;
- Prova social;
- Incluir também os seus contactos de email,
e/ou telefone para facilitar comunicações
entre potenciais conexões LinkedIn.
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10) EM DESTAQUE
- Destaque os seus melhores artigos,
publicações, documentos, fotos, sites,
vídeos ou apresentações.
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11) experiência
Reforçar as suas palavras-chave no:
- Título de cargo;
- Descritivo;
- Arquivos e documentos.
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12) formação académica
- Verificar se a universidade onde
estudou tem página no LinkedIn e
selecioná-la para a incluir na sua
formação académica.
- Arrastar para o topo da lista
académica o curso mais relevante
para si.
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13) licenças e certificados
- Insira as suas licenças e certificados
(ex: cursos de curta duração).
- Adicione os programas de maior
relevância para a sua área de
atuação/responsabilidade.
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14) experiência de voluntariado
- Insira a sua experiência em voluntariado.
Adicione:
- Organização;
- Função;
- Causa;
- Datas;
- Descrição.
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15) Competências e recomendações
- Organize as 3 primeiras
competências/habilidades do perfil como as
principais para a atividade atual.
- Máximo 50 competências.

16) RECOMENDAÇÕES
- Solicitar recomendações escritas a
membros da sua rede de contactos.

16

15

17

17) CONQUISTAS
Incluir no seu perfil várias subsecções
importantes: 
- Projetos; 
- Organizações; 
- Idiomas; 
- Nota de prova; 
- Cursos; 
- Publicações; 
- Prémios;
- Patentes.



18) QR CODE
- Novo cartão de visita, forma simples, rápida e
eficiente de conexão.
 - Cada utilizador do LinkedIn tem o seu próprio
código QR exclusivo e só pode aceder ao código via
aplicativo móvel (verifique a existência de um
quadrado no lado direito da caixa de pesquisa).

19) ORGANIZAR EXPERIÊNCIA  E
FORMAÇÃO ACADÉMICA
- Se tiver mais do que 1 cargo atual, pode
selecionar qual a ordem de exibição.
- Se tiver mais do que 1 formação académica,
pode selecionar qual a ordem de exibição.
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20) SALVAR perfil COMO PDF
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