
Guia de atualização 
posts blog

1. login

2. adicionar novo post

antes de mais nada

acesse: https://britech.global/wp-login.php

insira seu login e senha (caso não possuir, solicite a um dos 

administradores do portal)

na parte superior direita, clique em um botão disponível chamado opções de tela, aqui vemos as 
caixas que estão habilitadas para sua edição. é importante habilitar as caixas resumo e autor. feito 
isso, vamos a postagem.

no menu esquerdo do painel administrativo, selecione 

a opção posts → adicionar novo 

feito isso, você cairá na página de composição de 

novas publicações. aqui, temos que cumprir uma 

checklist de itens para que o post esteja dentro de 

nossos padrões de publicação. veremos todos a seguir.



a) insira um título

b) escolha a categoria da publicação

c) insira o resumo do post

d) defina a imagem destacada
essa é a principal imagem do post pois aparecerá como thumbnail da notícia no blog (home do blog) 
e também como imagem de background no topo da postagem.

recomendamos que essa imagem tenha 
1200px de largura para manter a relação 
qualidade vs peso (influenciando no 
tempo de carregamento)



e) defina o autor

f) insira o conteúdo

f) salvar como rascunho e publicar

em qualquer nova postagem, o padrão é de autor automático é justamente o usuário que está 
fazendo a postagem. porém, se você estiver fazendo a postagem para outra pessoa, nesse campo 
você pode altera-la. lembrando que o usuário já deve estar cadastrado na área administrativa.

na hora de inserir o conteúdo, existem várias possibilidades de formatação. 

01)  texto (parágrafos)
02) título 2 (para títulos dentro do conteúdo)
03) título 3 (para subtítulos dentro do conteúdo)
04) lista ordenada (listas com números)
05) lista não-ordenada (listas com bullets)
06) adicionar mídia (para adicionar imagens no conteúdo)
07) adicionar link

para ver uma prévia de sua publicação, você poderá salvar como 
rascunho e terá a opção de acessa-la sem ter publicado. caso 
estiver tudo ok, pode clicar no botão publicar

Caso queira editar um post, basta entrar no menu lateral → posts → 
todos os posts. O processo de edição é similar ao citado, porém 
você só poderá editar um conteúdo próprio caso for Autor. Apenas 
Editores conseguem editar conteúdos de outros users.
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3. visualizando a composição
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01 ) imagem destacada (item d)
02) título (item a)
03)  data da publicação
04) autor (item e)
05) resumo do post (item c)

01 ) imagem destacada (item d)
02) título (item a)
03)  data da publicação
04) autor (item e)
05) bloco de conteúdo (item f)

Visão Blog Home

Visão Publicação
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01 ) nome do autor com link para linkedin
02) mini cv

Para adicionar ou editar um autor você 
precisa ter acesso administrativo ou 
solicitar a alguém que tenha. É 
recomendado que os autores sejam 
inseridos com o cargo de autor (para 
colaboradores) ou editor (para quem puder 
editar outros posts no blog).

No menu lateral direito, acesse usuários → 
adicionar novo (caso for novo, ou visualizar 
todos caso queira editar algum existente)

Lá, você deverá preencher os seguintes 
dados: nome, sobrenome, email e site. No 
campo site, deverá ser preenchido o link 
para o LinkedIn do profissional, isso que 
levará ao link automatico na parte de sobre 
o autor na publicação.

Além disso, após criado o usuário, clique 
em todos os usuários, e acesse novamente 
o usuário criado. Assim você poderá inserir 
o mini-cv na parte de informações 
biográficas (língua PT-BR).

Sobre o Autor
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4. editar ou adicionar um autor

britech.global


