
Daniela Schmidt
Tradutora e Revisora / Freelancer Translator and Proofreader

danielasch@bol.com.br

Resumo
Tradutora e revisora com mais de cinco anos de experiência. Ênfase nas áreas de TI, Medicina e Ciências

Biológicas.

Translator and proofreader with over five years of experience. Focus on IT, Medicine, and Life Sciences areas.

EN>PT

PT>EN

ES>PT

Experiência
Tradutora e Revisora / Translator and Proofreader at Freelancer
fevereiro de 2010 - até o momento (2 anos 3 meses)

Revisão e tradução de textos de áreas e empresas diversas. Envolvimento em projetos (frequentemente

seguindo as práticas de gerenciamento de projetos), sempre visando à qualidade e satisfação do cliente.

Preparação e manutenção de glossários, bancos de dados terminológicos e memórias de tradução. Uso de

ferramentas de tradução.

Proofreading and translation comprehending materials from different areas and companies. Involvement in

projects (often following project management practices), always aiming final product quality and customer'

satisfaction. Preparation and maintenance of glossaries, terminology data bank and translation memories. Use

of translation tools.

Tradutora Júnior / Junior Translator at Central de Traduções
fevereiro de 2009 - fevereiro de 2010 (1 ano 1 mês)

Tradução de textos de áreas diversas. Execução projetos para clientes específicos, com atenção constante à

qualidade e satisfação do cliente. Preparação e manutenção de glossários, bancos de dados terminológicos e

memórias de tradução. Uso de ferramentas de tradução.

Translation comprehending materials from different areas. Execution of projects to specifica customers, with

constant attention to quality and customer satisfaction. Preparation and maintenance of glossaries,

terminology data bank and translation memories. Use of translation tools.

Revisora e Tradutora / Proofreader and Translator at Brazil Translations
junho de 2007 - janeiro de 2009 (1 ano 8 meses)

Revisão e tradução de textos de áreas diversas. Envolvimento em grandes projetos (de acordo com as práticas
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de gerenciamento de projetos), com interação constante entre tradutores e revisores, visando à qualidade e

satisfação do cliente. Preparação e manutenção de glossários, bancos de dados terminológicos e memórias de

tradução. Uso de ferramentas de tradução.

Proofreading and translation comprehending materials from different areas. Involvement in big projects

(according to project management practices), with constant interaction between translators and proofreaders,

aiming final product quality and customer' satisfaction. Preparation and maintenance of glossaries,

terminology data bank and translation memories. Use of translation tools.

Trainee at Livraria Cultura S.A
outubro de 2006 - julho de 2007 (10 meses)

Elaboração das sinopses apresentadas no site da empresa.

Revisão do conteúdo preparado pelo departamento de marketing.

Suporte ao departamento de eventos.

Preparation of books, cds, and dvds synopsis presented at company's website.

Proofreading of content prepared by marketing department.

Support to social events department.

Competências e especialidades
Trados
Wordfast
Subtitling
English
Spanish
French

Formação acadêmica
Faculdade de Tecnologia de São Paulo
Análise e Desenvolvimento de Sistemas / System Analysis and Development, Tecnologia da Informação /

Information Technology, 2012 - 2014

Centro Universitario Ibero-Americano
Bacharel, Letras - Tradutor e Intérprete / Degree in Languages - Translation and Interpreting, 2006 - 2009
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Daniela Schmidt
Tradutora e Revisora / Freelancer Translator and Proofreader

danielasch@bol.com.br

Entre em contato diretamente com Daniela no LinkedIn
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http://www.linkedin.com/profile/view?id=132014513&authType=name&authToken=NfzB&goback=

