ETIQUETA ONLINE –
PERFIL PROFISSIONAL
#UNIFEMM EM CASA COM VOCÊ!

O

Q U E

S Ã O

R E D E S

Redes sociais são estruturas formadas por
pessoas ou organizações, que apresentam
valores e objetivos comuns. As principais
mídias da rede social são o Facebook, o
Twitter, o Instagram dentre outros. Essas
redes sociais, além de favorecerem a
interação social de forma digital, são
excelentes
ferramentas
para
o
desenvolvimento de estudos e atividades
profissionais.
O principal propósito das redes sociais
é conectar pessoas!

S O C I A I S ?

C o m p a r t i l h a r é
p r e c i s o , p o r é m . . .

Em meio à excessiva quantidade de
informações publicadas nas redes
sociais, é preciso cuidado: nem sempre
elas vêm acompanhadas de qualidade
e autenticidade. Então, fique atento!

Tudo que publicamos nas redes sociais falam um pouco de
nós mesmos, ainda que essa não tenha sido nossa intenção.
Assim, pense antes de publicar!

Quando utilizamos as redes sociais, devemos
ficar atentos à imagem que passamos a nossos
“amigos” e “seguidores”. Atenção redobrada aos
compartilhamentos que contêm comentários,
fotos e vídeos que possam passar uma imagem
sua inadequada ou indevida, prejudicando-lhe a
vida pessoal e profissional.

O

S E U

P E R F I L

N A S

R E D E S

S O C I A I S

Veja esse relato de uma matéria
publicada no site do G1 sobre
perfis profissionais nas redes
sociais:

“Uma pesquisa por uma das maiores consultorias
de recrutamento de pessoal do mundo com 210
executivos brasileiros, mostrou que 83% deles
acreditam que o perfil dos candidatos nas redes
sociais influencia na hora de fazer uma avaliação
do profissional. Ao todo, 44% dos entrevistados
disseram que um perfil negativo pode ser
suficiente para desclassificar um candidato em
fase de seleção. Apenas 39% dos executivos
disseram que conversaram com um candidato
mesmo ele tendo um perfil considerado ruim na
internet.”

Fonte: ”http://g1.globo.com/bom-dia-brasil/noticia/2011/09/perfil-nas-redes-sociais-influencia-avaliacao-profissional-diz-pesquisa.html

Atualmente, diversas empresas buscam informações
sobre o perfil dos candidatos que podem concorrer a
futuras vagas de emprego em redes sociais. O objetivo é
conhecer as vivências, experiências emocionais e
comportamentais, antes de contratar a pessoa para a
vaga.

Fique atento! Você é o
que compartilha, e os
seus seguidores estão
atentos as suas postagens
regularmente!

Mantenha o seu perfil
profissional
atualizado,
por exemplo: início e
término
de
cursos,
participação
em
palestras, etc…

Não adicione hashtags
(#) proibidas em seus
posts e comentários!
Use as redes sociais
para
criar
novos
contatos profissionais!

Participe
de
grupos
profissionais!
Assim
você
poderá trocar informações
com diversas pessoas de sua
área de atuação!

Lide
com
comentários
negativos corretamente: useos como caminhos para o
seu
autoconhecimento,
responda de maneira não
ofensiva!

Fique atento ao uso da
escrita! Evite o uso de
gírias!

PARA
REFLETIR
ANTES
COMPARTILHAR
CONTEÚDO
SEU PERFIL...

DE
NO

O seu perfil contribui para que as pessoas o
localizem com facilidade? Ele é atualizado com
frequência?
A imagem que você passa às pessoas que vão ter
acesso ao seu perfil é positiva?
No momento de publicar ou comentar reflita: “Eu
diria algo assim se estivesse pessoalmente com
essa pessoa? Eu gostaria de ler isso?
No momento de publicar reflita: “Em que este
conteúdo poderá comprometer a minha imagem
profissional e pessoal? ”
Algumas das minhas publicações são assuntos
polêmicos?

Atenção! Tudo o que
você publica pode ser
utilizado contra você!

[...] Lei 12.965/2014 foi sancionada em 2014 e
regula os direitos e deveres dos internautas.
Ela protege os dados pessoais e a
privacidade dos usuários. Dessa forma,
somente mediante ordem judicial pode haver
quebra de dados e informações particulares
existentes em sites ou redes sociais [...].
Fonte: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato20112014/2012/lei/l12737.htm

[...] Lei 12.737/2012, conhecida como Lei
Carolina Dieckmann, que tipifica atos como
invadir computadores (hacking), roubar
senhas, violar dados de usuários e divulgar
informações
privadas
(como
fotos,
mensagens etc) [...].
Fonte: http://www.justificando.com/2018/06/25/crimesdigitais-quais-sao-quais-leis-os-definem-e-como-denunciar/

As redes sociais trouxeram inúmeros benefícios para as pessoas,
entretanto, devemos observar o fenômeno que vem ocorrendo com
certa frequência nas redes sociais: o cyberbullying! Ele é utilizado para
ameaçar, assediar, ofender, intimidar prejudicando a reputação de
outra pessoa.Fique atento a isso, e, se necessário, busque ajuda!
Fique atento a isso, e, se necessário, busque ajuda!

#UNIFEMM EM CASA COM VOCÊ!

Compartilhe, publique e comente com responsabilidade! Afinal, o seu
perfil na rede social é a sua imagem online!
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