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A autora - Susana Prudêncio
É Head of Corporate Development na Católica - Lisbon School of Business and Economics.
Especialista em Social Media Recruiting tem formado e preparado inúmeros candidatos para
processos de recrutamento e selecção nacionais e internacionais. É ainda co-fundadora de
um projeto de empreendedorismo social que visa formar e dar ferramentas de
empregabilidade a pessoas à procura de novos desafios profissionais.

Porquê este curso?
Promova o seu perfil profissional no mercado de trabalho e desperte a atenção dos melhores recrutadores através
do domínio das redes sociais. Este curso ensina-lhe como pode utilizar o LinkedIn para valorizar a sua carreira. O
objetivo é demonstrar de que forma a presença nas redes sociais, nomeadamente no LinkedIn, pode influenciar a
sua imagem profissional e, consequentemente potenciar a sua carreira. No final deste curso saberá como
completar e dinamizar o seu perfil no LinkedIn para o tornar competitivo e atrativo para o mercado de trabalho e
potenciais recrutadores.

O que vai aprender?

A quem se destina?

 Gerir a sua presença online

 A quem não tem um perfil de LinkedIn e quer
participar nesta rede social

 Criar um perfil profissional no LinkedIn
 Potenciar o seu marketing pessoal e profissional
 Aumentar a sua rede de contactos
 Capitalizar na sua experiência pessoal e
profissional

 Aos profissionais que procuram encontrar ou
mudar de emprego, ou ainda progredir na carreira
 Aos interessados em ter um perfil de LinkedIn
competitivo e atraente para o mercado de trabalho
e potenciais recrutadores
 Aos profissionais interessados em alavancar a sua
carreira através das redes sociais
 Aos interessados nas boas práticas a utilizar num
perfil profissional online

Este curso inclui:

A SABE online

 100 minutos de video HD
 Respostas do autor às dúvidas dos alunos
 Desafios lançados pelo autor aos alunos
 Exercícios nos módulos e uma avaliação final
 Anexos preparados pelo autor
 Possibilidade de tirar e guardar apontamentos

Somos
uma
editora
de
cursos
online.
Respondemos às necessidades mais atuais de
aprendizagem e valorização pessoal. Os nossos
cursos têm um preço acessível e são oferecidos
por
profissionais
com
forte
experiência.
Queremos tornar-nos o seu parceiro permanente
de aprendizagem.

 Um certificado de realização no final do curso

Se não estiver satisfeito nas
primeiras 24 horas, devolvemos
o seu dinheiro.

Conteúdos práticos.

Acesso permanente aos cursos.
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Estrutura do curso
Introdução

 5min

Módulo 1 - Entender o impacto das redes sociais

 17min

Capítulos: Introdução do módulo
O que são redes sociais
Principais redes sociais
Boas práticas nas redes sociais
Resumo do módulo
Módulo 2 - Completar um perfil LinkedIn

Quiz
Desafio

 22min

Capítulos: Introdução do módulo
O LinkedIn
Criar um perfil
Completar o seu perfil
Boas práticas de utilização
Resumo do módulo
Módulo 3 - Melhorar o seu perfil LinkedIn

Quiz
Desafio

 16min

Capítulos: Introdução do módulo
Visibilidade do seu perfil
Competências e Buzzwords para aumentar visibilidade
Capitalizar a sua experiência profissional
Resumo do módulo
Módulo 4 - Usar o LinkedIn na sua carreira

Quiz
Desafio

 16min

Capítulos: Introdução do módulo
Procurar trabalho
Conexões
Empresas e grupos
Resumo do módulo
Avaliação Final
Conclusão
Anexos

Quiz
Desafio

 20min

 4min

Dicas e melhores práticas do perfil do LinkedIn

Conheça as condições comerciais e saiba mais em http://sabe-online.com/courses/7

Contactos

Meios de pagamento

Para mais informações não hesite em contactar-nos.
Onde estamos: Rua D. Luís I, 3, 3º, 1200-149 Lisboa
Telefone: +351 213 900 903
Email: cliente@sabe-online.com

Se não estiver satisfeito nas
primeiras 24 horas, devolvemos
o seu dinheiro.

Conteúdos práticos.

Acesso permanente aos cursos.

