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The score is 61/100

SEO Content

Title Notícias de Campinas - O melhor Portal de Campinas

Length : 50

Perfect, your title contains between 10 and 70 characters.

Description O portal de Notícias de Campinas e região. Com o Notícias de
Campinas, você pode receber diariamente as principais notícias do dia
no seu celular.

Length : 146

Great, your meta description contains between 70 and 160 characters.

Keywords
Very bad. We haven't found meta keywords on your page. Use this free
online meta tags generator to create keywords.

Og Meta Properties Good, your page take advantage of Og Properties.

Property Content

description O portal de Notícias de Campinas e região.
Com o Notícias de Campinas, você pode
receber diariamente as principais notícias do
dia no seu celular.

locale pt_BR

type website

title Notícias de Campinas - O melhor Portal de
Campinas

url https://noticiasdecampinas.com.br/

site_name Notícias de Campinas

http://webmaster-tools.php8developer.com/meta-tags-generator.html
http://webmaster-tools.php8developer.com/meta-tags-generator.html


SEO Content

Headings H1 H2 H3 H4 H5 H6
1 62 1 6 0 0

[H1] Notícias de Campinas
[H2] PATs de Piracicaba, Limeira, Nova Odessa e Santa Bárbara
oferecem 876 vagas de emprego nesta terça
[H2] Confirma as vagas de emprego do PAT…
[H2] Com 52% das vagas de emprego da região, Americana vê
dificuldade para preencher cargos na indústria e busca ampliar
capa…
[H2] TIM Brasil divulga oportunidade(s) para Consultor de
Atendimento de Vendas – Loja Parque D. Pedro Shopping – TSP
– v2345…
[H2] Empresa Ancora está com diversas vagas de emprego
[H2] MINHA HISTÓRIA DE VIDA: JOSÉ CARLOS ANTONIO DOS
SANTOS
[H2] Polícia Civil abre inscrições em concursos públicos com
267 vagas para região de Campinas; salário inicial é de R$ 3,9
m…
[H2] PAT de Serra Negra tem 18 vagas de emprego
[H2] PAT de Caraguatatuba tem 105 vagas de emprego nesta
segunda-feira (14)
[H2] TIM Brasil divulga oportunidade(s) para Consultor de
Vendas I
[H2] Bolsa de Nova York não resiste à pressão da investida
russa e fecha em queda; S&P 500 recua quase 1%
[H2] Produção da fábrica da multinacional Toyota em SP está a
todo o vapor, vai gerar 150 vagas de emprego e ex …
[H2] PAT de Serra Negra tem 18 vagas de emprego
[H2] Empresa Ancora está com diversas vagas de emprego
[H2] MINHA HISTÓRIA DE VIDA: JOSÉ CARLOS ANTONIO DOS
SANTOS
[H2] TIM Brasil divulga oportunidade(s) para Consultor de
Atendimento de Vendas – Loja Parque D. Pedro Shopping – TSP
– v2345…
[H2] TIM Brasil divulga oportunidade(s) para Consultor de
Vendas I – Loja Parque D. Pedro Shopping – TSP – v2345034
[H2] Polícia Civil abre inscrições em concursos públicos com
267 vagas para região de Campinas; salário inicial é de R$ 3,9
m…
[H2] PAT de Caraguatatuba tem 105 vagas de emprego nesta
segunda-feira (14)
[H2] TIM Brasil divulga oportunidade(s) para Consultor de
Vendas I
[H2] Bolsa de Nova York não resiste à pressão da investida
russa e fecha em queda; S&P 500 recua quase 1%
[H2] Produção da fábrica da multinacional Toyota em SP está a
todo o vapor, vai gerar 150 vagas de emprego e ex …
[H2] PAT de Serra Negra tem 18 vagas de emprego
[H2] Empresa Ancora está com diversas vagas de emprego
[H2] Produção da fábrica da multinacional Toyota em SP está a
todo o vapor, vai gerar 150 vagas de emprego e ex …
[H2] PAT de Serra Negra tem 18 vagas de emprego
[H2] Empresa Ancora está com diversas vagas de emprego
[H2] MINHA HISTÓRIA DE VIDA: JOSÉ CARLOS ANTONIO DOS



SEO Content

SANTOS
[H2] Polícia Civil abre inscrições em concursos públicos com
267 vagas para região de Campinas; salário inicial é de R$ 3,9
m…
[H2] Prefeitura de Nova Odessa abre seleção para cadastro
reserva de vagas em 42 cargos na saúde
[H2] GOL abre vagas temporárias para auxiliar de aeroporto
em Campinas
[H2] 12 concursos públicos com inscrições abertas no Estado
de SP
[H2] 13 concursos públicos com inscrições abertas no Estado
de SP
[H2] McDonald’s abre vagas para atendentes em Campinas
[H2] Polícia Militar Rodoviária captura procurada pela Justiça e
apreende produtos sem nota fiscal avaliados em R$ 5 mil em
Cordeirópolis, SP
[H2] ALERTA! Banco de Sangue está quase zerado em Araras,
SP
[H2] ONG abre inscrições para curso gratuito de programação
[H2] Pfizer antecipa entrega de doses da vacina pediátrica
contra covid-19
[H2] Caminhão carregado com mortadela fica completamente
destruído após pegar fogo na Rodovia Anhanguera em Limeira,
SP
[H2] Unicamp segue com inscrições em abertas para
CONCURSO PÚBLICO; Salários chegam a 6 mil
[H2] Cine Vista é atração no Shopping Iguatemi Campinas
[H2] Prefeitura instala letreiro “Eu Amo Indaiatuba”
[H2] TIM Brasil divulga oportunidade(s) para Consultor de
Atendimento de Vendas – Loja Parque D. Pedro Shopping – TSP
– v2345…
[H2] TIM Brasil divulga oportunidade(s) para Consultor de
Vendas I – Loja Parque D. Pedro Shopping – TSP – v2345034
[H2] Tem vaga! PAT de Caraguá disponibiliza 121
oportunidades de emprego
[H2] Americana abre 448 vagas de emprego a partir desta
segunda-feira
[H2] Polo Cultural do Sumaré tem vagas abertas para oficina de
‘Técnicas de Redação’
[H2] Bridgestone recebe currículos para ajudante em Campinas
[H2] Toledo contrata para vagas de emprego em São Bernardo
e outras cidades
[H2] RD – Droga Raia – Drogasil divulga oportunidade(s) para
CAGC – Farmacêutico Temporário – v2344709
[H2] PAT de Amparo tem 76 vagas de emprego
[H2] MadeiraMadeira está contratando para operação de
Campinas
[H2] PATs de Piracicaba, Limeira, Nova Odessa e Santa Bárbara
oferecem 876 vagas de emprego nesta terça
[H2] Confirma as vagas de emprego do PAT…
[H2] Com 52% das vagas de emprego da região, Americana vê
dificuldade para preencher cargos na indústria e busca ampliar
capa…
[H2] PAT de Caraguatatuba tem 105 vagas de emprego nesta
segunda-feira (14)
[H2] TIM Brasil divulga oportunidade(s) para Consultor de
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Vendas I
[H2] Supermercado St Marche recebe currículos para nova
unidade em Campinas
[H2] MAGNA Executive Search divulga oportunidade(s) para
Analista de Marketing II (com foco em MKT Digital) – v2332876
[H2] Itambé Alimentos divulga oportunidade(s) para Supervisor
de Trade Marketing – v2333277
[H2] Galvani Fertilizantes divulga oportunidade(s) para
Especialista de Pricing (Inteligência de Mercado) – v2339307
[H2] TRÓPICO SISTEMAS E TELECOMUNICAÇÕES divulga
oportunidade(s) para Estagiário – Área de Propostas –
v2339829
[H3] + VISTOS
[H4] Vagas
[H4] Região
[H4] Brasil
[H4] Polícia
[H4] Entretenimento
[H4] MAIS NOTÍCIAS

Images We found 95 images on this web page.

91 alt attributes are empty or missing. Add alternative text so that
search engines can better understand the content of your images.

Text/HTML Ratio Ratio : 9%

This page's ratio of text to HTML code is below 15 percent, this means
that your website probably needs more text content.

Flash Perfect, no Flash content has been detected on this page.

Iframe Great, there are no Iframes detected on this page.

SEO Links

URL Rewrite Good. Your links looks friendly!

Underscores in the
URLs

Perfect! No underscores detected in your URLs.

In-page links We found a total of 13 links including 0 link(s) to files

Statistics External Links : noFollow 0%



SEO Links
External Links : Passing Juice 0%

Internal Links 100%

In-page links

Anchor Type Juice

Notícias Internal Passing Juice

Brasil Internal Passing Juice

Entretenimento Internal Passing Juice

Polícia Internal Passing Juice

Região Internal Passing Juice

Saúde Internal Passing Juice

Vagas Internal Passing Juice

MAIS POSTAGENS Internal Passing Juice

2 Internal Passing Juice

3 Internal Passing Juice

4 Internal Passing Juice

5 Internal Passing Juice

Last &raquo; Internal Passing Juice

SEO Keywords

Keywords Cloud publicidade oportunidades brasil destaque
vagas atualizado emprego para
horas campinas

Keywords Consistency

Keyword Content Title Keywords Descripti
on

Headings

https://noticiasdecampinas.com.br/category/noticias/
https://noticiasdecampinas.com.br/category/brasil/
https://noticiasdecampinas.com.br/category/entretenimento/
https://noticiasdecampinas.com.br/category/policia/
https://noticiasdecampinas.com.br/category/regiao/
https://noticiasdecampinas.com.br/category/saude/
https://noticiasdecampinas.com.br/category/emprega-campinas/
http://noticiasdecampinas.com.br/#
https://noticiasdecampinas.com.br/page/2/
https://noticiasdecampinas.com.br/page/3/
https://noticiasdecampinas.com.br/page/4/
https://noticiasdecampinas.com.br/page/5/
https://noticiasdecampinas.com.br/page/508/


Keywords Consistency

atualizado 62

vagas 51

destaque 40

para 39

horas 34

Usability

Url Domain : noticiasdecampinas.com.br
Length : 25

Favicon Great, your website has a favicon.

Printability We could not find a Print-Friendly CSS.

Language Good. Your declared language is pt.

Dublin Core This page does not take advantage of Dublin Core.

Document

Doctype HTML 5

Encoding Perfect. Your declared charset is UTF-8.

W3C Validity Errors : 0
Warnings : 32

Email Privacy Great no email address has been found in plain text!

Deprecated HTML Great! We haven't found deprecated HTML tags in your HTML.



Document

Speed Tips
Excellent, your website doesn't use nested tables.

Too bad, your website is using inline styles.

Too bad, your website has too many CSS files (more than 4).

Too bad, your website has too many JS files (more than 6).

Perfect, your website takes advantage of gzip.

Mobile

Mobile Optimization
Apple Icon

Meta Viewport Tag

Flash content

Optimization

XML Sitemap Great, your website has an XML sitemap.

http://noticiasdecampinas.com.br/sitemap.xml

Robots.txt Missing

Your website doesn't have a robots.txt file - this can be problematic.

A robots.txt file allows you to restrict the access of search engine
robots that crawl the web and it can prevent these robots from
accessing specific directories and pages. It also specifies where the
XML sitemap file is located.

Analytics Great, your website has an analytics tool.

    Google Analytics
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