
Upgrade na Carreira através 

do Marketing Pessoal 





Angélica Ágda dos Santos 

• Graduada em ADM de Empresas e Pós 

Graduada em Gestão de Pessoas; 

• Cursando Pós-graduação em Banco de Dados 

na FIAP; 

• Analista de Planejamento na “Atento Brasil 

S/A” 



Networking ... tipo de perfil  



Perfil Campeão 

O LinkedIn atribui uma “Força” a cada perfil: 

 

 

 All Star – Campeão 

 Expert – Especialista 

 Advanced - Avançado 

 Intermediate – Intermediário 

 Beginner - Iniciante 

 

 

 

 

 



Como obter este perfil? 

 Ter uma foto; 
 

 Ter um cargo / posição atual; 
 

 Informar o seu Setor e o seu CEP; 
 

 Preencher pelo menos 2 posições de trabalho anteriores à 
atual, com as suas devidas descrições; 
 

 Preencher sua Formação Acadêmica; 
 

 Adicionar pelo menos 5 competências; 
 

 Preencher a seção Resumo; 
 

 Ter pelo menos 50 conexões. 

 

 

 

 



Em busca de emprego...como agir? 



Torne-se visível  

Você sabia que no LinkedIn existe uma função que permite 

que as empresas com vagas abertas saibam que você está a 

procura de uma oportunidade! 
 

 

 



Passo-a-passo de como tornar o seu perfil vísivel! 

Escolha a opção Privacidade: 

 

 

 



Perfil visível aos recrutadores 
Procura por emprego > Informe os recrutadores sobre seu 

interesse por novas oportunidades: 

 

 



Sim, eu quero uma oportunidade!

  Se a opção estiver não, clique para mudar automaticamente para sim 

e inclua as suas preferências em “Atualizar interesses de carreira” 
 

 

 



Pronto… agora é só aguardar! 
Esta página é exclusiva para os cargos que você pretende atuar sendo salvas automaticamente 

 

 

 



Perfil ideal...ele existe? 



5 passos para o perfil ideal 

1 - Foto  

 

2 - Nome 

 

3 - Título profissional 

 

4 - Resumo 

 

5 - Experiência 

 

 

 



Foto 

 

 

 

 

Inapropriado para este tipo de rede social: 



Nome 

Nome e sobrenome para ficar bem objetivo 
Não incluir no nome: PHD, DR ... ou até mesmo apelido! 



Seu título profissional 

O título é o que você faz, e não o que você é!  
Não é indicado escrever: Honesto, Comprometido, Responsável etc.!  



Resumo 

Uma breve descrição do seu Título Profissional. 
No perfil abaixo por exemplo não tem. 



Resumo 

Nada mais do que uma breve descrição do seu Título Profissional 



Experiência 

 

 

 

 

Nome da empresa – De preferência usar o logo que o próprio LinkedIn lista; 
 
Cargo – Utilizar de preferência uma descrição genérica; 
 Ex: Analista...Gestor, Supervisor... 
 
Período – Evite colocar muitas experiências com menos de 6 meses (se 
houver), pois demonstra instabilidade no emprego, pelo fato do recrutador não 
saber o motivo antes da entrevista. 
 
Descrição das atividades – Inclua o resumo do histórico profissional na 
empresa, citando, se possivel, as ferramentas utilizadas ou métodos, 
dependendo da área de atuação. 
 



Empresas... Recrutamento e Seleção 



Contratações - Estatísticas 

 

 

 

 

Segundo a revista Época na edição especial das 100 melhores empresas para trabalhar(2008-2009): 
 
28% recrutamento interno;  
 
25% indicações de empregados; 
 
22% banco de CVs; 
 
12% consultorias;  
 
7% recrutamento externo;  
 
4% programas de estágio & trainee;  
 
1,4% anúncio de jornal; 
 
0,3% sites de recursos humanos; 
 
0,3% rodízios de funções. 
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Oportunidade de Emprego 

 

 

 

 

Através dos canais de divulgação de vagas, o quanto o candidato 
tem de chance para participar de um processo externo: 
 

69% Recrutamento Externo  
 
31% Recrutamento Interno 
  

31% 

69% 

% Oportunidade 

Recrutamento Interno

Recrutamento Externo



Currículo Atrativo 

 

 

 

 

Um currículo de “encher os olhos” é aquele que o recrutador não 
precisa fazer “malabarismo” p/ compreender o que você quer 
dizer.  
 

Seguem abaixo algumas dicas: 
 

- Seja sincero e pragmático na definição do seu CV. 
     Ex: Colocar a idade ao invés da data de nascimento. 
 

- No Objetivo informe a Área de Interesse com o Cargo ou 

somente o Cargo: 
     Ex : T.I  - Analista de Banco de Dados ao invés de Vaga na área de TI para 

trabalhar com Suporte, Desenvolvimento ou Banco de Dados 
 

- Inclua somente experiências relevantes:  
   Avalie o que vale a pena descrever no CV, dependendo do tipo de oportunidade 

que você busca. 



Currículo Atrativo 



O que geralmente os profissionais de 

RH buscam em um candidato? 

Íntegra 

 

 

 

Inteligente 

 

 

 

Energia 

 

 

 



Visão é enxergar 

onde você quer 

chegar! 

Obrigada! 



Dicas Gerais Para Você 

Obter Sucesso Na Carreira 



Fábio Prado 

• Trabalho com Oracle Database: 

− Desde 2001, como Desenvolvedor; 

− Desde 2007, como DBA. 
 

• Professor/Instrutor em Bancos de Oracle: 

− FABIOPRADO.NET: videoaulas ou telepresenciais de SQL, 

PL/SQL, Adm. de BD Oracle e SQL Tuning; 

− OraMaster: presenciais turmas abertas ou in-company: SQL 

Tuning e Database Performance Tuning; 

− IBTA: presenciais de Backup and Recovery em turmas de MBA 

em Bancos de Dados. 

 



• Autor do blog FABIOPRADO.NET (www.fabioprado.net), 

revista SQL Magazine e diversos sites e blogs de TI  

(OTN, GPO, ProfissionaisTI etc.) 
 

• Certificações e títulos: 

− ORACLE: 

• Oracle ACE; 

• OCP 10g, 11g e 12c; 

• OCE 11g Performance Tuning 

• OCE 11g SQL Tuning; 

• OCA 11g PL/SQL; 
 

− MICROSOFT: 

• MCP, MCSD, MCAD, MCSD.NET, MCDBA, MCTS, MCT e 

MCPD. 

 

http://www.fabioprado.net/


1- Faça aquilo que você gosta 

• Trabalhe com aquilo que você gosta ou “aprendeu a 

gostar”, não pense no dinheiro em 1º lugar; 

 

• O dinheiro, na maior parte dos casos, é consequência 

do seu trabalho (que você fará muito melhor se gostar do 

que faz). 
 



1- Faça aquilo que você gosta 



2- Evite a inércia 

• A inércia não te levará a lugar algum;  
 

• Corra atrás das oportunidades! Se você não conseguir 

o emprego desejado na 1ª tentativa, você estará 

melhor preparado p/ a próxima oportunidade, e assim 

vai!  
 

• Vejo que muitos reclamam da profissão porque 

querem conquistar as coisas da forma mais fácil. Seja 

diferente, “transpire” e avalie depois os resultados! 



2- Evite a inércia 



3- Qualifique-se 

• Não perca tempo reclamando do seu salário, estude, 

obtenha qualificação e corra atrás de um emprego 

melhor;  

 

• Se possível, estude para estar preparado para os 

desafios antes que eles apareçam; 

 

• As melhores vagas normalmente pertencem aos 

profissionais mais bem qualificados; 

 



4- Seja diligente 

• Ser diligente é ser dedicado; 

•   

• Não apenas trabalhe, mas dedique-se e trabalhe com 

qualidade! 

 

• Esforce-se para fazer o melhor trabalho possível e 

estar sempre acima da média. Futuramente, 

oportunidades poderão surgir porque alguém viu o seu 

bom desempenho e qualidade do seu trabalho. 



4- Seja diligente 



5- Seja honesto 

• Infelizmente, nos tempos atuais, ser honesto é um 

diferencial!; 

 

• Vença seus desafios sem prejudicar outras pessoas; 

 

• “Durma bem” mostrando o seu valor pela sua 

competência, sem mentir, enganar ou desvalorizar 

outros profissionais. 



5- Seja honesto 



Dicas Extras 

• 1 Não ser pontual. “Planeje o trajeto da entrevista com bastante tempo caso 

ocorra algum imprevisto” 

• 2. Deixar de pesquisar à respeito da empresa.” É importante saber os valores e 

missão da contratante, tamanho da empresa, principais clientes, 

produtos/serviços e concorrentes. 

• 3. Ser inconsistente quando falar dos “pontos fracos”.Seja sincero e evite que 

você não sabe se relacionar com as pessoas, gosta de trabalhar sozinho...dentre 

outros. 

• 4. Falar muito rápido sobre sua história e realizações profissionais. A sua 

experiência profissional é uma das partes mais importantes da entrevista de 

emprego. Então, ensaie muito e reserve no mínimo 10 minutos para falar sobre 

ela.  

• 5.Não estar vestido adequadamente. Algumas empresas tem adotado um visual 

bem informal e outras ainda preferem um ar mais tradicional. Faz parte da sua 

adaptabilidade pesquisar à respeito. 

Os 5 erros mais fatais na Entrevista de Emprego 



Dicas Extras 

• 1 Por que este cargo o interessa? 

• 2. Quais resultados você quer alcançar? 

• 3. Como este cargo vai ajudá-lo a alcançar o que você quer? 

• 4. Quais são seus pontos fortes? 

• 5. Quem é responsável pelos seus resultados? 

• 6. O que faz você rir? 

• 7. Qual foi a última vez que você se sentiu envergonhado? 

• 8. O que aconteceu? Como lidou com a situação? 

• 9. Que tipos de atividade te dão mais energia e ânimo? 

• 10. Como você se diverte? 

Perguntas feitas normalmente em entrevistas! 



Dicas Extras 
Não tenha vergonha na hora de falar de você! 



Contatos: angelicaagda01@gmail.com 

               contato@fabioprado.net 




