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Novos Recruiter e LinkedIn Jobs

Como aproveitar ao máximo  
as próximas atualizações 



Bem-vindo aos novos 
Recruiter e LinkedIn Jobs

O recrutamento nunca foi tão fácil, 
rápido e inteligente com os novos 
Recruiter e do LinkedIn Jobs.

Com as novas versões do Recruiter 
e do LinkedIn Jobs, você otimiza 
seu trabalho com um novo fluxo 
de trabalho que se alimenta 
continuamente das suas atividades 
a fim de apresentar resultados mais 
inteligentes e recomendações 
proativas. 

Este guia ajudará você a navegar 
pelos novos recursos que incluem 
desde os resultados recomendados 
até a inclusão de perguntas de 
triagem nos anúncios de vagas.
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Os novos Recruiter e LinkedIn Jobs foram 
criados para que as equipes possam obter 
resultados mais inteligentes, colaborem com 
mais facilidade e aproveitem ainda mais  
o Recruiter.

Mais produtividade 
Organize todos os candidatos a um determinado 
cargo em um único projeto e visualize os perfis sem 
precisar abrir uma nova guia. O Recruiter e o LinkedIn 
Jobs foram reformulados para aumentar a sua 
produtividade.

Mais colaboração  
Marque colegas em notas nos perfis dos candidatos 
e acesse o histórico completo das mensagens 
entre esses profissionais e seus colegas. Nunca foi 
tão fácil trabalhar em sintonia com sua equipe de 
recrutamento.

Resultados mais inteligentes
Agora, o Recruiter e o LinkedIn Jobs aprendem 
com suas atividades para fornecer resultados mais 
inteligentes, ajudar você a focar nos candidatos mais 
qualificados e fazer recomendações mais personalizadas. 

Três aprimoramentos 
na experiência de 
recrutamento 
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Crie um projeto, 
anuncie uma  
vaga e pesquise 
candidatos
Agora você já pode organizar todos os  
resultados de pesquisa e candidatos em  
um único projeto.
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Vamos começar 
Os projetos funcionam como uma pasta onde você gerencia 
todas as atividades de recrutamento.

Vamos ver como isso funciona.

Crie um projeto, anuncie uma vaga e pesquise candidatos
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1ª etapa: Agora, ao criar um projeto e digitar o cargo para o qual está 
recrutando, você terá uma visão geral da fonte de talentos no painel  
à direita. 

4ª etapa: Após inserir todos os detalhes do anúncio de vaga e clicar em 
“Concluir”, você acessará a guia “Candidatos”, na sua “Fonte de talentos”, 
onde será possível visualizar todos os candidatos. Você pode acessar  
a guia “Pesquisa do Recruiter” para ver resultados de pesquisa com  
base nos detalhes do projeto. 

3ª etapa: Insira os detalhes do anúncio de vaga. 

2ª etapa: Depois de inserir os detalhes do projeto, clique em “Adicionar 
anúncio de vaga” a esse projeto.

Como começar um novo projeto e anunciar uma vaga
Você acabou de iniciar o recrutamento de candidatos para um novo cargo e, para encontrar o candidato ideal, é preciso  
fazer uma pesquisa e anunciar a vaga.

Crie um projeto, anuncie uma vaga e pesquise candidatos
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Como anunciar uma 
vaga em um projeto 
existente  
Você já criou um projeto para pesquisar 
candidatos e agora deseja anunciar uma  
vaga para o mesmo cargo.

Crie um projeto, anuncie uma vaga e pesquise candidatos

1ª etapa: Na “Fonte de talentos” de um projeto, clique em “Anunciar uma vaga”.

2ª etapa: Insira os detalhes da vaga e anuncie-a. A vaga será anunciada no 
projeto e você poderá visualizar todos os futuros candidatos a essa vaga na guia 
“Candidatos”, na “Fonte de talentos”.
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1ª etapa: Adicione o anúncio de vaga a um projeto existente  
ou crie um novo projeto para a vaga. 

2ª etapa: Após o anúncio da vaga, navegue até a “Fonte de talentos” 
para visualizar os candidatos e os resultados de pesquisa que foram 
automaticamente criados com base nos detalhes desse anúncio. 

Como anunciar uma vaga

Crie um projeto, anuncie uma vaga e pesquise candidatos
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Gerencie  
pesquisas e vagas  
em um projeto
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Filtre sua pesquisa para 
exibir candidatos mais 
propensos a interagir 
Os destaques saíram da parte central superior 
da página de pesquisa para uma seção própria, 
no canto superior esquerdo do painel de filtros.  

Eles ajudam você a filtrar os resultados de 
pesquisa por candidatos mais propensos  
a interagir. Você pode usar os “Destaques” 
para focar sua pesquisa em candidatos abertos 
a novas oportunidades, pessoas que já se 
candidataram e profissionais com conexões  
na empresa ou que já interagiram com a sua 
marca empregadora no LinkedIn. 

Gerencie pesquisas e vagas em um projeto
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Visualização de perfis 
integrados 
Agora, quando você clica em um candidato, 
o perfil desliza para ser visualizado na mesma 
janela dos resultados sem que você precise 
abrir uma nova guia.

Você poderá alternar facilmente entre perfis de 
candidatos a partir dos resultados de pesquisa, 
clicando nas setas no canto superior direito.

Gerencie pesquisas e vagas em um projeto
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Gerencie pesquisas e vagas em um projeto

Como criar uma lista 
única de candidatos 
Graças à integração entre projetos  
e anúncios de vaga, a “Fonte de talentos” 
apresenta uma lista completa de 
candidatos, incluindo os provenientes 
de suas pesquisas e os que já se 
candidataram.

Você pode salvá-los em sua “Lista de 
candidatos” e acompanhá-los ao longo 
do processo de recrutamento. A nova 
interface da lista de candidatos facilita  
o seu gerenciamento. 

Quando você salva e oculta candidatos,  
ou quando envia InMails a eles, o LinkedIn 
registra o perfil de candidato que mais 
lhe interessa. Dessa forma, é possível 
aprimorar ainda mais seus resultados  
de pesquisa.

Etapa 1. Salve qualquer candidato na sua lista clicando no botão “Salvar”. 

Etapa 2. Mova os candidatos para uma etapa diferente na lista de candidatos clicando 
no botão “Mover para”.



13

Como navegar em 
seus projetos 

Na lista de projetos, filtre por canal de 
recrutamento para localizar projetos 
específicos mais facilmente. Você pode 
utilizar os filtros da parte superior da 
lista de projetos para que sejam exibidos 
apenas projetos com uma pesquisa salva, 
com um anúncio de vaga ou com um canal 
do candidato compartilhado. Utilize o filtro 
de anúncio de vaga para filtrar os projetos 
com vagas e de acordo com seu status 
(“Em aberto”, “Encerradas”, “Rascunho” 
e “Em avaliação”). Para voltar à sua lista 
completa de projetos, clique no botão 
“Limpar filtros”, à direita.

Gerencie pesquisas e vagas em um projeto

Visualização da lista completa de projetos

Utilize o filtro “Anúncio de vaga” para visualizar projetos com anúncios de vagas  
de acordo com seu status
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Faça pesquisas  
mais precisas  
com resultados 
recomendados
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Avalie os resultados 
recomendados

Em um projeto, você visualizará uma lista 
com até 25 bons candidatos para seu cargo. 
Os resultados recomendados são sugeridos 
com base nas ações que você realizou no 
Recruiter e no LinkedIn Jobs. Sempre que 
você salva, oculta ou envia um InMail a um 
candidato, estará também  aprimorando os 
resultados recomendados que visualizará 
no futuro. Esses resultados se alimentam 
continuamente dos candidatos com quem 
você interage, e sua lista será totalmente 
atualizada 24 horas após executar qualquer 
uma dessas ações.

Faça pesquisas mais precisas com resultados recomendados
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Colabore mais 
facilmente com  
colegas de equipe
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Responda a notas  
e marque seus colegas 
de equipe 
A comunicação com seus colegas sobre os 
candidatos ficou ainda mais fácil. Agora  
é possível habilitar a visualização das notas que 
você criou nos diferentes perfis e marcá-las para 
que façam parte da conversa. Você também 
pode responder a essas notas para criar  
um histórico de mensagens. 

Ao criar uma nota sobre um candidato, você 
pode modificar as configurações de visibilidade 
em “Quem pode visualizar a nota”. Para 
responder a uma nota em um perfil, basta digitar 
a mensagem no campo “Responder”.

Para marcar um colega na nota, basta digitar 
“@” e o nome desejado. O nome será exibido no 
menu suspenso, onde você poderá selecioná-lo. 
Após redigir sua nota e clicar em “Adicionar”, 
ela será publicada e seu colega receberá uma 
notificação por e-mail.

Colaborar mais facilmente com colegas de equipe
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Visualize o histórico de mensagens de colegas  
com candidatos 
Acompanhe as conversas entre colegas e candidatos para não perder um só detalhe. Ao visualizar o perfil 
completo de um candidato, navegue até a guia “Mensagens” e clique no histórico de mensagens no painel 
direito da tela. Você não poderá visualizar uma mensagem caso ela tenha sido marcada como privada.

Colaborar mais facilmente com colegas de equipe
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Obtenha  
candidaturas 
mais qualificadas 
com os novos 
recursos de 
anúncio de vaga
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Anuncie vagas para 
outras localidades
Está recrutando para outras localidades? 
Informe os candidatos de que a sua vaga 
permite trabalho remoto.

Para ativar vagas remotas no Job Wrapping, 
entre em contato com a nossa equipe de 
suporte pelo e-mail lcshelp@linkedin.com  
e inclua “Job Wrapping” na linha do assunto. 
Insira um link para uma vaga remota no seu 
site de carreiras bem como seu LinkedIn 
Company ID ou a URL da Company Page 
do LinkedIn. A equipe de suporte trabalhará 
com você para ajustar a configuração do Job 
Wrapping para permitir vagas remotas. 

1ª etapa: No fluxo de anúncio de vaga, clique no campo “Localidade”.

3ª etapa: Digite o país ou cidade em que gostaria que seus candidatos 
trabalhassem. Outras categorias de localidade, como estado, ainda não  
podem ser utilizadas.

2ª etapa: No menu suspenso, selecione “Esta vaga é remota”.

Obtenha candidaturas mais qualificadas com os novos recursos  
de anúncio de vaga
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Perguntas de triagem
Você já pode adicionar perguntas de triagem 
para as vagas que anuncia no LinkedIn. Essas 
perguntas ajudam você a organizar a lista de 
candidatos com base naqueles que melhor 
atendem aos seus requisitos.

Ao adicionar uma pergunta, você pode 
selecionar se a qualificação é obrigatória  
ou desejável.

Você poderá classificar a lista de candidatos 
conforme o nível de cumprimento dos 
requisitos. Navegue até a guia “Candidatos”, 
selecione “Classificar por” e escolha “Requisitos 
de triagem”.

No lançamento, as perguntas de triagem não 
serão permitidas para vagas anunciadas por 
meio do Job Wrapping.

Obtenha candidaturas mais qualificadas com os novos recursos  
de anúncio de vaga
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Envie mensagens aos  
candidatos rejeitados
Responda aos candidatos com apenas alguns cliques. 

Agora é possível enviar mensagens individuais ou em lote aos 
candidatos que não foram selecionados.

Você pode redigir uma mensagem individual clicando no botão 
“Rejeitar”, ao lado do nome do candidato. O texto dessa mensagem 
pode ser alterado. Você também pode selecionar o motivo pelo 
qual rejeitou o candidato. Assim, o LinkedIn saberá o motivo  
da rejeição e exibirá a vaga a candidatos mais qualificados. 

Depois que você selecionar “Rejeitar e notificar”, o LinkedIn 
enviará a mensagem por e-mail ao candidato em seu nome.  
Seu nome não aparecerá para o candidato quando ele receber  
a mensagem, que não poderá ser respondida. Caso deseje apenas 
arquivar o candidato não selecionado, desative a opção “Enviar 
mensagem de rejeição”.

Para enviar uma mensagem de rejeição a vários candidatos, 
selecione-os usando as caixas de seleção ao lado dos perfis e,  
em seguida, navegue até o botão “Rejeitar” na parte superior  
da lista de candidatos. 

Obtenha candidaturas mais qualificadas com os novos recursos  
de  anúncio de vaga
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Obtenha insights 
importantes no  
novo relatório da  
lista de candidatos
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Obtenha insights importantes no novo relatório da  
lista de candidatos

Novo relatório da lista 
de candidatos
Com o novo relatório da lista de candidatos 
é possível acompanhar todo o processo de 
recrutamento e identificar tendências  
e gargalos. 

O relatório também apresenta mais detalhes 
sobre como os candidatos se movem ao 
longo do processo de recrutamento. 

• Confira os detalhes da movimentação  
dos candidatos em diferentes etapas  
e em determinados períodos

• Acompanhe as taxas de conversão  
detalhadas entre canais

• Saiba qual o tempo médio dos candidatos 
em cada etapa 

• Veja quantos candidatos vieram de cada 
canal de recrutamento (por exemplo, 
pesquisa x LinkedIn Jobs) e o tempo 
médio de seleção 
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Obtenha ajuda 
sempre que  
precisar
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Estamos a sua disposição 
Criamos diversos recursos para 
ajudar nas suas dúvidas e oferecer 
suporte adicional enquanto você 
se adapta à nova interface. 

Recursos
Saiba mais sobre os novos recursos, obtenha respostas às perguntas 
frequentes e encontre todas as informações necessárias para aproveitar 
ainda mais as novas versões do Recruiter e do LinkedIn Jobs.

Recruiter e LinkedIn Jobs  
Conheça os novos recursos e obtenha respostas  
às perguntas frequentes acessando o site dos 
novos Recruiter e LinkedIn Jobs.  

Central de Ajuda do Recruiter
Ainda não encontrou a resposta que procurava? 
Visite a Central de Ajuda do Recruiter.

Equipe de Suporte do LinkedIn
Conte com o apoio do nosso time de suporte.  
Crie um tíquete na Central de Ajuda do Recruiter.

Orientação individualizada
Se tiver alguma dúvida, entre em contato com  
a sua equipe de contas do LinkedIn.
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