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Marketing Pessoal 

Desenvolva a sua carreira promovendo as 
suas valências. 

OBJECTIVOS 

 Reconhecer a importância do desenvolvimento do marketing pessoal e da sua 
rede de contactos (networking), na procura ativa de emprego; 

 Elaborar o Curriculum Vitae após realização de análise SWOT  pessoal; 
 Identificar as potencialidades e recursos das Redes Sociais na procura ativa de 

emprego. 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
Fundamentos do Marketing Digital 

Evolução histórica 
Segmentação e comportamentos dos consumidores 
Desenvolvimento do Marketing Digital 
Processo de integração do Marketing Digital no Marketing Tradicional 
 

Marketing Pessoal 
O que é o Marketing Pessoal 
Principais conceitos de Marketing Pessoal 
O Marketing Pessoal na procura Ativa de Emprego 
 

Auto-Análise para a diferenciação 
SWOT Pessoal: 

- Virtudes 
- Defeitos 
- Oportunidades 
- Ameaças 
 

Marketing Pessoal vs Rede de Contactos 
A importância do networking na procura ativa de emprego 
A importância da rede de contactos na procura ativa de emprego  
Onde e como desenvolver o Marketing Pessoal 
Onde e como desenvolver a Rede de Contactos 

 
Elaboração do Curriculum Vitae  

Conteúdo do Curriculum Vitae  
Organização do Curriculum Vitae 
 

Comportamento  em Entrevista 
Regras de comportamento em entrevista 
Regras de comunicação em entrevista: comunicação verbal e não verbal 
 

As Redes Sociais na procura ativa de emprego 

BENEFÍCIOS 

 Diferencie-se; 
 Elabore o seu Curriculum Vitae de forma profissional; 
 Faça uma retrospetiva das suas principais virtudes, defei-

tos, das suas principais  ameaças  e oportunidades; 
 Perceba a importância das redes 

  
 

DESTINATÁRIOS 
 Todos aqueles que procuram a sua inserção no mercado 

de trabalho (desempregados ou à procura do 1º empre-
go); 

 Pessoas no ativo que pretendam procurar novas oportu-
nidades; 

 Todos os que pretendam desenvolver o seu Marketing 
Pessoal. 

 

CONDIÇÕES DE FORMAÇÃO 
 Turmas com um máximo de 12 formandos;  
 Utilização de meios audiovisuais e informáticos adequa-

dos;  
 Documentação e material de suporte à formação. 

4 

HORAS 

PARA INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 

Consultora de Formação:___________________________________  E-Mail:_________________________ 

Horário:______________________________________________ 

Data Prevista de Início: _____ de _____________________ de 20____ 


