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A plataforma é capaz de concentrar 

grandes gestores e empresários, assim 

como recrutadores e aspirantes a uma 

carreira de sucesso, pesquisas de 

mercado e dicas preciosas de carreira.

O LinkedIn não é um banco de currículos 

on-line, mas suas informações profissionais 

devem estar de acordo com o nível de 

exposição que busca. Ao criar o seu perfil 

ou editá-lo, é possível preencher campos 

que informam a ferramenta se você 

procura emprego, se está aberto a 

oportunidades de aconselhamento, se 

deseja receber conteúdo ou somente é 

um usuário comum.
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1      Tenha pelo menos 500 conexões 

 

2      Tenha uma foto profissional 

 

3      Tenha uma url personalizada 

 

4      Tenha um título estratégico 

 

5      Atualize seus contatos e deixe no Sobre 

 

6      Inclua no Sobre suas competências 

 

7      Inclua no Sobre seus principais resultados, com números, se 

possível 

 

8      Inclua no seu Sobre as principais ferramentas e metodologias 

que você já trabalhou como palavras chaves 

 

9      Inclua nas suas Experiências seus resultados, números e 

conquistas (desafios, ações e resultados) 

 

10      Inclua nas suas Experiências um resumo das atividades que 

você já desenvolveu 
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11      Consiga pelo menos 3 Recomendações 

 

12      Faça parte de pelo menos 10 grupos 

 

13      Poste dicas e artigos interessantes no seu perfil pelo menos 

uma vez na semana 

 

14      Siga pelo menos 10 empresas que te interessam 

 

15      Se relacione por mensagem com pelo menos 1 pessoa por 

dia 

 

16      Comente em um post por dia 

 

17      Tenha uma foto de capa no seu perfil que esteja associada à 

sua carreira 

 

18      Recomende pelo menos 3 pessoas 

 

19      Anexe seu currículo ao seu perfil (em destaques) 
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Boa sorte e sucesso!

Siga nossas redes sociais e fique por 

dentro das novidades, movimentação 

do mercado e materiais que serão 

disponibilizados gratuitamente.

www.ecchohr.com.br

/ecchohr

comercial@ecchohr.com


