Aumente sua eficiência com projetos
Um projeto é um espaço no Recruiter onde você pode pesquisar candidatos e salvar todo o seu trabalho de
forma centralizada e organizada. Com ele, você e sua equipe podem acessar facilmente tudo o que for
necessário em um só lugar. Você pode utilizar os projetos para trabalhar em vagas atuais, para criar listas de
candidatos ou para acompanhar funcionários atuais visando vagas futuras na sua empresa.

Guia fonte de talentos
Quando você salva um perfil a partir da página de resultados de pesquisa ou da página do perfil, seus
resultados de pesquisa também são importados para o projeto. A guia Fonte de talentos exibe esses
resultados de pesquisa, já integrados ao seu projeto. A partir desta guia, você pode continuar pesquisando
em toda a rede do LinkedIn e utilizar filtros para refinar a sua pesquisa. Caso precise se afastar ou iniciar
uma pesquisa diferente, basta voltar à guia Fonte de talentos a qualquer momento e o Recruiter trará
todas as informações já inseridas, incluindo sua página atual. Assim, você saberá sempre em que ponto
está a sua pesquisa.
Alterne entre
as guias Fonte
de talentos,
Lista de
candidatos e
Detalhes dos
projetos.

Edite o nome do seu projeto.
Clique em Todos
os resultados
ocultos para
visualizar os perfis
que você ocultou
neste projeto.

Visualize seu
histórico de
pesquisas para
consultar as
pesquisas
anteriores
relacionadas a
este projeto.

Utilize os
destaques para se
concentre em
potenciais
candidatos com
mais chances de
responder.

Utilize os filtros
para refinar sua
pesquisa.

Clique no botão Salvar para
adicionar um perfil à lista de
candidatos do seu projeto.

Clique no botão
Ocultar e o perfil
será oculto apenas
para este projeto.
Perfis ocultos
seguirão sendo
exibidos em
pesquisas fora
deste projeto.
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Guia Lista de candidatos
Ao salvar um perfil em um projeto, ele é automaticamente adicionado à guia lista de candidatos desse
projeto. Essa lista é composta pelos candidatos que atendem aos seus critérios de pesquisa e que você
tem interesse em acompanhar. Aqui, você poderá visualizar todos os candidatos do seu interesse ou
acompanhar o status de cada um (por ex.: Novos, Contatados e Respondidos) no processo de
recrutamento nas guias da parte superior do seu projeto. Os status exibidos dependerão das configurações
administrativas do seu painel do Recruiter e da habilitação dos filtros de projetos inteligentes.
Clique na seta para visualizar uma lista
com todos os status de projetos.

Alterne entre
diferentes status
para visualizar os
candidatos na sua
fonte de talentos.
Clique na Estrela
para passar a
receber
atualizações e
acompanhar as
alterações feitas
pelos candidatos
nos seus perfis.
Selecione um ou
mais candidatos
e execute ações
em lote.

Selecione como você
gostaria de organizar
os candidatos no seu
projeto.

Visualize os status de
cada candidato, as
avaliações fornecidas
pela sua equipe ou
gerente de
contratações, as
atividades de um
determinado perfil e
quem adicionou o
candidato ao projeto.

Use filtros para
restringir sua lista de
candidatos.
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Guia Detalhes do projeto
Guia Detalhes do projeto, você pode adicionar uma descrição para o projeto, criar um link para um
anúncio de vaga, gerenciar pesquisas salvas, adicionar arquivos e links relevantes, visualizar estatísticas do
projeto e compartilhar esse projeto com seus colegas.

Adicione uma
descrição ao
projeto.
Vincule seu projeto
à um anúncio de
vaga e gerencie
suas pesquisas
salvas.

Compartilhe um projeto
com um colega, com
sua equipe ou com um
gestor de contratações
para encontrar e
organizar perfis com
mais eficiência sempre
que trabalharem juntos.

Adicione arquivos ou
links importantes ao seu
projeto e centralize todo
seu trabalho em um só
local.

Visualize candidatos
em uma lista
semelhante à página
de resultados de
pesquisa.
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