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Tradutor profissional do inglês para o português do Brasil (nativo). 

Confiável. Especializado em marketing digital e ADM  
      

SERVIÇOS: 

 Traduções Técnicas;  

 Revisões Técnicas. 

 

Três mil palavras/dia (em média); 

Cinco dias de trabalho na semana (flexível). 

 

FORMAÇÃO:  

04/2014 – 12/2017 Pós-graduação pela Universidade Estácio de Sá – 

Gramática avançada e tradução da língua inglesa. 

  

02/2006 – 07/2010 Bacharel em administração de empresas pela ESAMC – 

Escola superior de administração, marketing e 

comunicação / Sartre COC, Salvador-BA, Brasil. 

 Ênfase em marketing. 

 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL: 

Possuo dois anos de experiência na tradução e mais de seis anos de experiência em 

marketing e administração de empresas.  

 

Tradução de livros técnicos: 

 Get On Google Front Page: SEO Tips for Online Marketing - Jason Matthews;  

 

 Make Condiments from Scratch Fabulous Recipes for Fresh Flavors and 

Healthier Lifestyles by Amber Richards; 

 

 CEO aos 20 — Um pequeno livro para quem sonha grande. – Ben Gothard. 
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Tradutor voluntário na Coursera: 

 Legendagem de aulas de marketing. 

 

Traduções técnicas freelancer para agências de tradução. 

 Link Translations; 

 Day Translations. 

 

Traduções para clientes diretos: 

 Contratos de parceria e comunicação de empresas do ramo esportivo. 

 

Projetos menores: 

 Vários resumos e cartas de intenção para estudantes de intercâmbio; 

 

SOFTWARES: 

Worldfast;   

Pacote Office;  

WordPress; 

HTML Básico. 

  

SOBRE MIM: 

Trabalhei na Europa e EUA por aproximadamente dois anos. Como provedor de 

serviços linguísticos pretendo contribuir com as mudanças que considero necessárias 

para tornar o mundo um lugar melhor para todos, de acordo com valores de 

integridade e respeito entre os seres humanos. 

 

 

Para mais informações, entre em contato comigo, Obrigado.  
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