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PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E ASSUNTOS COMUNITÁRIOS - PRAC 

  

PROJETO DE EXTENSÃO: Competências em informação - Tutoriais em 
Tecnologias Intelectuais para disseminação da informação na web.  

  

Coordenador/Orientador:  
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Contato para dúvidas e suporte on-line:  

Email: projetodeextensaotutoriais@gmail.com 

Skype: contatotutoriaisnaweb 
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TUTORIAL LINKEDIN 

 

LinkedIn é uma rede de negócios fundada em dezembro de 2002 e lançada em 

Maio de 2003 e já alcançou a marca de 100 milhões de usuários ao redor do globo, no 

Brasil houve um crescimento de 428% do número de usuários entre 2009 e 2010. 

O principal propósito do site é permitir que usuários registrados possam manter 

uma lista detalhada de contatos de pessoas que eles conheçam e confiem em 

empresas. As pessoas nessa lista são chamadas de conexões. Os usuários podem 

convidar qualquer um (seja um usuário LinkedIn ou não) para tornar-se uma conexão. 

O recurso LinkedIn Answers , semelhante ao Google Answers ou Yahoo! 

Answers, permite os usuários do LinkedIn perguntarem a comunidade por respostas. 

O "LinkedIn Answers" é gratuito e as principais diferenças entre os dois serviços 

previamente mencionados são que as questões são potencialmente mais orientadas a 

negócios, e os usuários que fazem as perguntas e as respostas estão identificados. 

 O Linkedin é um ótimo exemplo de que as redes sociais podem ter várias 

funcionalidades além de fazer amigos ou compartilhar fotos, vídeos e músicas. 
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PASSO A PASSO 

1º Passo 

Digite o endereço do site www.linkedin.com/  na barra de  endereços do seu 

navegador e você terá acesso a página inicial do Linkedin: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 1: Fonte: www.linkedin.com Capturada em: 17/05/2011 

http://www.linkedin.com/
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2º Passo 

Para inscrever-se, digite seu nome, sobrenome, e-mail e uma senha (que será sua 

senha de acesso ao Linkedin) nos campos em destaque: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 2: Fonte: www.linkedin.com Capturada em: 17/05/2011 
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3º Passo 

Após preencher estes dados clique no botão . Você terá acesso 

a seguinte página: 

 

Selecione sua situação profissional clicando no campo “No momento:” 

Você poderá escolher entre as opções “Estou empregado(a)”, “Sou empresário (a)”, 

“Estou procurando por emprego”, “Estou trabalhando como autônomo” e “Sou 

estudante”. Escolha também seu país e seu CEP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 3: Fonte: www.linkedin.com Capturada em: 17/05/2011 
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4º Passo 

Dependendo da opção escolhida, os campos a serem preenchidos em seguida serão 

alterados, para o nosso tutorial escolhemos a opção “Sou estudante”, que possui as 

opções “Formação acadêmica”, “Datas dos cursos” e “Campo de interesse”: 

 

Depois de preencher suas informações profissionais clique no botão 

 para criar seu perfil no Linkedin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 4: Fonte: www.linkedin.com Capturada em: 17/05/2011 
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5º Passo 

As etapas a seguir são opcionais e podem ser puladas. 

Após criar o perfil o Linkedin oferece a opção de pesquisar seus contatos de e-mail 

para localizá-los na rede social. Para isso, digite a senha do seu e-mail para que a 

pesquisa seja realizada: 

 

Depois de concluir a pesquisa o Linkedin oferece a opção de selecionar quais contatos 

você pretende se conectar: 

Ilustração 5: Fonte: www.linkedin.com Capturada em: 17/05/2011 



                             Universidade Federal da Paraíba 
Centro de Ciências Sociais Aplicadas 
Departamento de Ciência da Informação 
Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação 
Ação para cidadania e acesso livre à informação 

O conteúdo deste documento é de responsabilidade de seus autores. 

João Pessoa, Maio de 2011  

 

 

Após adicionar seus contatos de e-mail, o Linkedin oferece a opção de enviar convites 

para seus contatos que não possuem contas na rede social: 

 

 

Ilustração 7: Fonte: www.linkedin.com Capturada em: 17/05/2011 

Ilustração 6: Fonte: www.linkedin.com Capturada em: 17/05/2011 
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O Linkedin ainda oferece a opção de enviar convites digitando os e-mails de seus 

amigos que não foram incluídos nas etapas anteriores através da pesquisa de seu e-

mail: 

 

Após estabelecer seus contatos na rede selecione entre uma conta gratuita ou paga: 

Ilustração 8: Fonte: www.linkedin.com Capturada em: 17/05/2011 
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6º Passo 

Com seu perfil criado navegue a vontade pelo site e aproveite os serviços oferecidos 

pelo Linkedin! 

Ilustração 9: Fonte: www.linkedin.com Capturada em: 17/05/2011 
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Ilustração 10: Fonte: www.linkedin.com Capturada em: 17/05/2011 


