
duração 
16 horas 
 
datas de realização 
11 e 18 de maio de 2019 
(Sábados) 
 
horário 
9h00-13h00 e das 
14h00-18h00 
 
preço de inscrição 
185 € 
 
este valor inclui: 
. documentação 
. certificado de formação 
 
valores isentos de IVA 
 
a inscrição só fica completa 
após o pagamento 
 
descontos 
20% de desconto para quem 
efetivar (pagar) a inscrição até 
1 mês antes do início da for-
mação. (148€) 
 
nota 
os descontos não são acumu-
láveis 
 
 
 
 
local de realização 
Instalações da UNAVE/ 
Universidade de Aveiro 
 
 
 
inscrições e informações 
josecmaximino@ua.pt 
www.unave.pt 
tlf.: 234 370 833 

 

 
fundamentação 
A (re)entrada no mercado de trabalho exige um posicionamento diferenciador por 
parte dos candidatos. Ter um Perfil no LinkedIn, saber responder a um anúncio de 
emprego ou redigir uma carta de candidatura espontânea e ter um Curriculum Vitae 
que marque pela diferença são fatores fundamentais para se distinguir. 
 
objetivos gerais 
Com esta Formação pretende-se que os formandos no final sejam capazes de: 
- Criar um perfil pessoal/empresarial de sucesso; 
- Redigir cartas de resposta a anúncios e/ou de candidatura espontânea eficazes e 
adequadas ao contexto; 
- Criar um CV original, que o valorize e cative a atenção da entidade empregadora 
Reconhecer a importância da correção linguística como fator de valorização 
profissional. 
 
destinatários 
Este curso destina-se a todas as pessoas que queiram adquirir conhecimentos e 
desenvolver competências, que lhes permitam valorizar o seu perfil profissional, 
através da criação e otimização do seu perfil no LinkedIn, e da criação de um CV 
diferenciador e adequado ao contexto em que se pretendem inserir. 
 
conteúdos programáticos 
 
MÓDULO 1.  CV – VALORIZAÇÃO PESSOAL E PROFISSIONAL 
 
PARTE I- Enquadramento teórico (4 horas) 

Fatores valorativos num CV: 
Competências mais valorizadas pelas entidades empregadoras 
Erros de Português que descredibilizam o seu CV  
A importância de um bom resumo profissional 

 
Cartas de resposta a anúncios e Modelos de CV: 
Plataformas de divulgação de ofertas de emprego 
Cartas de resposta a anúncios de emprego vs cartas de candidatura 
espontânea Modelos de CV originais: editáveis e “fora da caixa”  

 
 
PARTE II. Aplicação prática orientada (4 horas) 

Redação de uma carta de resposta a um anúncio   
Criação de um CV em modelo editável  
Apresentação/Discussão de um modelo de CV criativo “fora da caixa” 
 

Linkedin e CV criativo:  
 crie um perfil profissional vencedor  



Dina Baptista professora adjunta convidada na Escola Superior de Tec-
nologia e Gestão de Águeda, da Universidade de Aveiro, responsável pela 
unidade curricular de Técnicas de Expressão Oral e Escrita e de Português e 
orientadora de estágios e de projetos, nas licenciaturas de Secretariado e 
Comunicação Empresarial e de Gestão Comercial. É Pós-graduada em Inova-
ção e Comunicação Digital, doutorada em literatura e licenciada em Ensino de 
Português, Latim e Grego, e nos últimos anos tem feito investigação na área 
dos conteúdos digitais, da comunicação empresarial e da adequação do ensi-

no aos desafios da comunicação digital. 

 

Coordenadora e formadora 

Pedro Costa docente e formador na área do Marketing Digital e do 
Linkedin, na Universidade de Aveiro, Universidade Portucalense, ISCIA e na 
Flag.  Licenciado em Novas Tecnologias da Comunicação, pela Universidade 
de Aveiro; Pós Graduado em Marketing Digital, pelo IPAM, Pedro Costa é 
Mestrando em Marketing, na Universidade de Aveiro. 

formador  

V4/16.03.2017 

testemunhos 
 

Conteúdos programáticos (cont.) 
 
MÓDULO 2. LINKEDIN - PERFIL E POSICIONAMENTO (4 horas) 
 
PARTE I- Enquadramento teórico (4 horas) 

Noções gerais de LinkedIn:  
O perfil dos utilizadores; 
Princípios gerais de uma estratégia no LinkedIn 
Tipos de contas 

 
O Perfil Pessoal no LinkedIn: 
Criação e otimização do perfil profissional 
Como dar visibilidade ao perfil pessoal 
Gerir rede de contactos 
Importância da presença em grupos e da criação/partilha de conteúdos  

 
PARTE II. Aplicação prática orientada (4 horas) 

Criação e otimização do perfil no LinkedIn  


