
LinkedIn para estudantes
Como o LinkedIn pode ajudar você a criar sua trajetória profissional.
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Comece agora e baixe o 
aplicativo LinkedIn.

Suas vantagens no LinkedIn: 

Pesquise milhares de vagas de emprego e dê o primeiro 
passo na sua carreira.

Seu perfil é onde você se apresenta profissionalmente 
às empresas em busca de talentos.

Construa sua rede profissional para o futuro. Você 
nunca sabe quando um contato pode ajudar.

Acesse seu feed de notícias para conhecer as últimas 
notícias do seu mercado.

Oferecemos mais de 16.700 cursos de e-learning para 
garantir o seu sucesso no mercado de trabalho.

Candidatura   Por que o LinkedIn? Busca de empregoRedePerfil E-learningNotícias Resumo

*O LinkedIn Learning é cobrado ou pode ser usado com o LinkedIn Premium Career ou o LinkedIn Premium Business sem custo adicional.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.linkedin.android&hl=pt&gl=US
https://apps.apple.com/br/app/linkedin-network-job-finder/id288429040


LinkedIn para estudantes  
Crie seu perfil profissional no 
LinkedIn. 

Perfil campeão
Veja dicas e truques  
úteis. 

Vídeos úteis

O sucesso profissional
começa com o seu perfil.

Assista ao vídeo Assista ao vídeo

Por que você precisa de um perfil?i
✓  Para ajudar recrutadores e gestores a encontrarem você.
✓  Para se relacionar com outros estudantes e pessoas conhecidas.
✓ Com um perfil você se apresenta profissionalmente.

Dicas para criar um perfil
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1   Uma foto de perfil autêntica lhe dá credibilidade e gera 
confiança.

2   Insira sua localidade para receber as vagas certas de 
recrutadores e empresas.

3   Descreva o que você faz e quais são seus pontos fortes. 
Isso fará com que os visitantes do seu perfil conheçam 
você melhor.

4   Insira sua formação acadêmica, pois isso pode render até 
11 vezes mais visualizações no perfil. Insira também sua 
experiência profissional incluindo estágios e empregos de 
meio período.

5   Você tem experiência com voluntariado? Então, indique 
isso em seu perfil. Isso vai deixar uma boa impressão.

6   Inclua suas competências e habilidades para demonstrar 
seu diferencial e receber recomendações de pessoas que 
conhecem seu trabalho.

7    Adicione idiomas, qualificações e prêmios. Isso torna seu 
perfil ainda mais específico.

   Perfil CandidaturaPor que o LinkedIn? Busca de empregoRede E-learningNotícias Resumo

https://www.linkedin.com/learning/linkedin-para-estudantes/boas-vindas?u=0&trk=br-students_playbook_profile-linkedinstudents
https://www.linkedin.com/learning/como-aproveitar-ao-maximo-o-linkedin/perfil-campeao-o-basico-para-comecar-a-usar-o-linkedin?u=0&trk=br-students_playbook_profile-coursebestuse


Dicas e truques para sua rede

Construa seu futuro com 
a sua rede de contatos.

Saiba mais

Encontre ex-alunos e mentores 
para seus estudos
Na página da sua instituição de ensino no LinkedIn, 
você encontrará a seção "Ex-alunos", que oferece 
muitas vantagens:

✓
   Saiba em quais empresas e áreas os ex-alunos 

trabalham.

✓
   Conecte-se com ex-alunos e saiba mais sobre a 

experiência no setor e oportunidades de carreira.

✓
   Escreva para ex-alunos e encontre mentores para 

seus estudos.

✓
   Ex-alunos podem ajudar você a encontrar estágios 

e empregos. Afinal, vocês já têm uma coisa em 
comum - sua universidade.

Perfil CandidaturaPor que o LinkedIn? Busca de emprego   Rede E-learning

Sua rede de contatos é  importante?
✓  Cada contato tem o potencial de ajudar você. 
✓  Obtenha recomendações para um emprego ou estágio.
✓  Obtenha conselhos para seus estudos e deixe-nos sugerir novos contatos.

Conecte-se com amigos
e familiares

Siga pessoas interessantes
e conecte-se com elas

Deixe-nos sugerir
outras pessoas para você

Siga sua universidade
e conecte-se com ex-alunos 

Primeiros passos para sua rede

Notícias Resumo

i

Rede de contatos profissionais
Aprenda a construir uma boa rede 
com contatos úteis.

Os piores erros na hora de fazer 
networking
Evite cometer estes erros ao criar 
sua rede.

Assista ao curso

https://www.linkedin.com/news/story/os-piores-erros-na-hora-de-fazer-networking-4904788/?trk=br-students_playbook_network-tipstricks
https://www.linkedin.com/learning/networking-como-criar-uma-rede-de-contatos-profissionais/boas-vindas?u=0&trk=br-students_playbook_network-professional


Seu guia para buscar emprego   
Com esse pequeno guia, você 
sempre tem todas as dicas à mão.

Programa de Liderança Empresarial
Inscreva-se no programa de
desenvolvimento para executivos.

Outras dicas

Não encontre um emprego 
qualquer, encontre o seu emprego.

Baixe o PDF Saiba mais

Perfil CandidaturaPor que o LinkedIn?  Busca de emprego   Rede E-learning

Por que uma busca estruturada de empregos é útil?i
✓  Fique atento a quais vagas são realmente relevantes para você.
✓  Ajuste as configurações do seu perfil para receber ofertas de emprego relevantes.
✓  Receba notificações de novas vagas anunciadas diariamente.

Configurações do perfil para a busca de emprego

Recursos na busca de emprego

 4    Ative os alertas de vaga para receber 
novas ofertas por e-mail.

1   O selo #OpenToWork (opcional) 
mostra que você tem interesse em 
oportunidades de emprego

Notícias Resumo

2   Indique que você está buscando 
emprego na seção “Tenho interesse 
em” para que recrutadores encontrem 
seu perfil sem seu chefe saber disso.

Pesquise vagas para encontrar o 
emprego ideal.

Mostre que você está procurando 
emprego para receber ofertas.

 3    Use nossos filtros para encontrar a 
vaga certa.

1

2

4
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https://www.linkedin.com/smart-links/AQHLh2i0wwxOqA/901577ae-63b6-47dc-903d-5f92c184c1f4
https://careers.linkedin.com/students/business-leadership-program?trk=br-students_playbook_jobs-businessleadership


Dicas úteis

Dicas para candidaturas e 
entrevistas.

Perfil    CandidaturaPor que o LinkedIn? Busca de empregoRede E-learning

Por que é importante se preparar bem?i
✓  Uma boa candidatura ajudará você a conseguir uma entrevista.
✓  Conheça seu valor e todas as informações sobre a empresa em que você deseja trabalhar.
✓  Prepare-se bem para a entrevista.

Acesse as dicas

Notícias Resumo

Use nossas ferramentas para se preparar melhor

Cuide do seu perfil regularmente, assim você pode criar 
seu currículo com base nele e baixá-lo em PDF.

Seu currículo

Para que você esteja bem preparado, use o LinkedIn 
Salary e descubra o valor dos salários na sua cidade e 
no seu setor.
Para o LinkedIn Salary

Comparação de salários

Use nossos cursos para se preparar para entrevistas de 
emprego ou para adquirir novas habilidades.
Mais informações sobre o LinkedIn Learning

Cursos de e-learning

Com o botão “Candidatura simplificada” sua candidatura 
é enviada imediatamente! Carregue seu currículo ou 
candidate-se diretamente com o seu perfil do LinkedIn.

Botão “Candidatura simplificada”

Top Voices Carreira
10 perfis que você deve 
seguir agora.

Entrevista de emprego remota
Dicas para a entrevista
por videochamada.

Saiba mais

https://www.linkedin.com/pulse/entrevista-de-emprego-remota-veja-como-se-preparar-claudia-gasparini?trk=br-students_playbook_apply-interviewtips
https://de.linkedin.com/salary/
https://www.linkedin.com/salary/?trk=br-students_playbook_apply-salary&_bprMode=vanilla
https://br.linkedin.com/learning/me?trk=br-students_playbook_learning-home
https://www.linkedin.com/pulse/top-voices-carreira-10-perfis-que-voc%C3%AA-deve-seguir-agora-gasparini/?trk=br-students_playbook_apply-careertips


Fique por dentro das últimas 
notícias com o LinkedIn.

Boletim Diário 
Confira as manchetes do dia no 
LinkedIn Notícias.

Newsletter – A Vaga é Sua
O boletim informativo para jovens 
profissionais e estudantes. 

Informe-se

Leia as notícias Assine a newsletter

Perfil CandidaturaPor que o LinkedIn? Busca de empregoRede E-learning Notícias Resumo

Crie seu próprio feed de notícias

Como as notícias podem lhe ajudar?i
✓  Fique em dia com os tópicos mais recentes.
✓  Compartilhe as novas ideias que você aprender com a sua rede para se destacar.
✓  Não perca nenhuma novidade sobre os seus contatos.

Suas 
Notícias

Seus contatos: 
Conecte-se ou siga pessoas  
que lhe interessam para ver as suas publicações.

Junte-se a grupos: 
Está procurando comunidades com pessoas 
que pensam como você? Junte-se a grupos ou 
crie um grupo.

Participe de eventos: 
Faça networking com pessoas com ideias 
semelhantes. Participe de eventos ou crie 
seu próprio evento.

Siga hashtags: 
Se você tiver interesse em um tema específico, 
basta seguir a hashtag relevante.

https://www.linkedin.com/news/daily-rundown/?trk=br-students_playbook_news-newsfeed
https://www.linkedin.com/newsletters/a-vaga-%25C3%25A9-sua-6672230934282158080/?trk=br-students_playbook_news-newsletter&_bprMode=vanilla


LinkedIn Learning – educação 
continuada simplificada.

LinkedIn Learning 
Explore os cursos que o 
LinkedIn Learning oferece.

Mais informações
Como o LinkedIn Learning funciona 
Saiba como se orientar no LinkedIn 
Learning.

Assista ao vídeoAcesse o LinkedIn Learning

Perfil CandidaturaPor que o LinkedIn? Busca de empregoRede  E-learningNotícias Resumo

Por que é tão importante aprender?i
✓  É importante acompanhar as mudanças no mundo do trabalho, que está evoluindo rapidamente
✓  Além da formação e da experiência profissional, as competências são importantes para os 

futuros empregadores. 
✓  Desenvolva suas habilidades pessoais.

*O LinkedIn Learning é cobrado ou pode ser usado com o LinkedIn Premium Career ou o LinkedIn Premium Business sem custo adicional.

O LinkedIn Learning é gratuito para você no primeiro mês.

Demonstre seus novos conhecimentos

✓
   Após cada curso concluído, você receberá um certificado 
que poderá incluir nas suas candidaturas.

✓
   Adicione as habilidades que você adquiriu diretamente ao 
seu perfil do LinkedIn.

Aprenda o que você precisa
O LinkedIn Learning é a sua plataforma de e-learning. Ele pode ser acessado tanto 
online quanto offline de qualquer dispositivo. Assim, você pode aprender no seu 
próprio ritmo. Você encontrará o conteúdo certo no LinkedIn Learning, quer seja em 
um vídeo de 5 minutos ou um curso completo.

Os cursos abordam vários temas das áreas 
de negócios, tecnologia e criação e foram 
criados por especialistas do setor. Temos mais  
de 16.700 cursos em 7 idiomas diferentes.

Cursos

https://www.linkedin.com/learning/como-aproveitar-ao-maximo-o-linkedin-learning-2?u=0&br-students_playbook_learning-howlilworks
https://br.linkedin.com/learning/me?trk=br-students_playbook_learning-home


Perfil CandidaturaPor que o LinkedIn? Busca de empregoRede E-learningNotícias  Resumo

Sua rede

Busca de emprego

Sua candidatura

Suas notícias

LinkedIn Learning

Com uma rede profissional, você pode trocar ideias com outras pessoas e aprofundar seus 
conhecimentos. Faça contato com novos colegas e cultive seu relacionamento com contatos 
antigos.

Procure emprego com eficácia. Use todas as funções do LinkedIn e encontre o emprego certo 
para você. 

Só uma boa candidatura leva a uma entrevista. Acesse as dicas do LinkedIn para ter sucesso 
durante este processo.

Fique por dentro das últimas notícias com o LinkedIn. Eventos locais, notícias do setor ou os 
tópicos atuais mais discutidos - obtenha as informações que são relevantes para você.

Capacite-se com cursos de negócios, tecnologia e criação. 
Aprenda no seu próprio ritmo.

Resumindo:

Dicas e truques para 
sua rede

Saiba mais

Seu guia para a 
busca de emprego

Programa de Liderança 
Empresarial (em inglês)

Baixe o PDF Saiba mais

Entrevista de emprego 
remota

Acesse as dicas

Boletim Diário 
do LinkedIn

Newsletter para 
estudantes e jovens 
profissionais

Acesse as notícias Assine

Cursos do LinkedIn 
Learning

Como o LinkedIn 
Learning funciona

Assista ao vídeoLinkedIn Learning

Seu perfil
Seu perfil é seu cartão de visitas digital e um currículo virtual para o mercado de trabalho.  
Com um perfil, você aumenta suas chances de receber ofertas de emprego adequadas.

LinkedIn para 
estudantes 

Aproveite o LinkedIn ao 
máximo

Assista ao vídeo Assista ao vídeo

10 perfis que você deve 
seguir agora

Saiba mais

Aprenda a fazer networking 
profissionalmente

Acesse o curso

https://www.linkedin.com/news/story/os-piores-erros-na-hora-de-fazer-networking-4904788/?trk=br-students_playbook_network-tipstricks
https://www.linkedin.com/smart-links/AQHLh2i0wwxOqA/901577ae-63b6-47dc-903d-5f92c184c1f4
https://careers.linkedin.com/students/business-leadership-program?trk=br-students_playbook_jobs-businessleadership
https://www.linkedin.com/pulse/entrevista-de-emprego-remota-veja-como-se-preparar-claudia-gasparini?trk=br-students_playbook_apply-interviewtips
https://www.linkedin.com/news/daily-rundown/?trk=br-students_playbook_news-newsfeed
https://www.linkedin.com/newsletters/a-vaga-%25C3%25A9-sua-6672230934282158080/?trk=br-students_playbook_news-newsletter&_bprMode=vanilla
https://www.linkedin.com/learning/como-aproveitar-ao-maximo-o-linkedin-learning-2?u=0&br-students_playbook_learning-howlilworks
https://br.linkedin.com/learning/me?trk=br-students_playbook_learning-home
https://www.linkedin.com/learning/linkedin-para-estudantes/boas-vindas?u=0&trk=br-students_playbook_profile-linkedinstudents
https://www.linkedin.com/learning/como-aproveitar-ao-maximo-o-linkedin/perfil-campeao-o-basico-para-comecar-a-usar-o-linkedin?u=0&trk=br-students_playbook_profile-coursebestuse
https://www.linkedin.com/pulse/top-voices-carreira-10-perfis-que-voc%C3%AA-deve-seguir-agora-gasparini/?trk=br-students_playbook_apply-careertips
https://www.linkedin.com/learning/networking-como-criar-uma-rede-de-contatos-profissionais/boas-vindas?u=0&trk=br-students_playbook_network-professional


Divirta-se no LinkedIn.


