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Resumo:
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- 1. SeminárioValorização Pessoal e Emprego Vasco Marques www.vascomarques.net
Ferramentas Digitais
- 2. Como pesquisar emprego?
Não pesquise, apareça!
• Adwords
• Vídeo criativo
• Site incomum
• Dar, partilhar e colaborar.
- 3. Contrate o Google
http://www.google.com/alerts
- 4. Google Alerts
• Monitorizar marca, empresa, produto
• Acompanhar concorrência ou Sector
• Acompanhar a evolução de uma notícia
• Novidades sobre uma área de conhecimento
• Referências ao seu nome pessoal.
- 5. Google Insights para conhecer a procura por determinadas palavras chave ao longo
do tempo e por países e zonas
- 6. Google avançado
• Pesquisa site:www.site.com
• Pesquisa filetype:.pdf ppt xls
• Filetype + site
• Pesquisa – termo
• cache: site.com (página em memória)
• related: site.com (sites relacionados).
- 7. Publique um livro sem custos em www.bubok.pt e www.lulu.com
- 8. Aprenda inglês gratuitamente em www.yappr.com
- 9. Aprenda vários idiomas
- 10. Frequente cursos on-line gratuitamente em http://ocw.mit.edu/courses/
- 11. Frequente cursos on-line gratuitamente em http://oli.web.cmu.edu/openlearning/
- 12. Conquiste grandes audiências na web
• Youtube: valor, criativo, diversifique
• Facebook: dê sem receber, focar, filtrar
• Slideshare: formações, ideias, partilha
• Scribd: guias, informação, portfólio
• Linkedin: bom perfil, grupos, networking
• Wordpress: pessoal, profissional, nicho.
- 13. Exemplo de canal youtube
http://www.youtube.com/user/vascomarques2009?feature=mhee
- 14. Exemplo slideshare http://www.slideshare.net/unformatted
- 15. Estratégia Free: que casos conhecem? A google é o maior máquina de fazer
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dinheiro baseado na estratégia free
- 16. Facebook: pesquise pelo trabalho e cliquem em publicações públicas
- 17. Vascomarques.net > Downloads > Emprego para fazer download de vários livros pdf
importantes para emprego e networking
- 18. Exemplo de CV em prezi: http://prezi.com/7tzpwupmc4mt/o-meu-cv-abril-de-2012/
- 19. Exemplo de CV em vídeo http://vimeo.com/35072293 27 mil visualizações
- 20. Exemplo de CV em vídeo http://youtu.be/RV9XQPlGiq4
- 21. Exemplo de site para emprego http://googlepleasehire.me/ 1 milhãovisualizações!
- 22. Crie uma história da sua vida em vídeo com www.xtranormal.com
- 23. 270 milhões lusofonia
• 6ª língua mais falada do mundo.
• Do que estás à espera para entrar neste mercado on-line?
- 24. Alguns sites de emprego
alfa.fct.mctes.pt/apoios/bolsas/
emprego.sapo.pt/
www.iefp.pt/Paginas/Home.aspx
www.netemprego.gov.pt/IEFP/index.jsp
www.bep.gov.pt/
www.anje.pt
www.degraucientifico.pt/PresentationLayer/adi_home_00.aspx
aeiou.expressoemprego.pt/
classificados.lojadojornal.pt/
www.ofertas-emprego.com/
www.clickemprego.com/
www.pnetemprego.pt/
www.empregosmanager.pt/
www.net-empregos.com/
www.emprego.pt/
empregos.online.pt/
www.infoemprego.pt/
www.netjobs.pt/
www.cargadetrabalhos.net/loja/
emprego.comunidades.net/
www.emprego.universia.pt/
www.maisemprego.pt/
emprego.trovit.pt/
jobs.adoos.pt/
europa.eu.int/eures/home.jsp?lang=pt
www.eracareers.pt/
www.careerjet.pt/
- 26. Motivação: http://youtu.be/irAYXQly-z0
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