
CURRICULUM VITAE 
 

THEODORO CASALOTTI FARHAT 
PROFESSOR DE IDIOMAS E TRADUTOR 
(11) 2324-9312 / (11) 97520-7666 
E-mail: theo.cfar@gmail.com 
 
Educação...…………………………………………………………………………………… 
2015-2017           Colégio Termomecanica (Fundação Salvador Arena) 
                             Ensino médio 
                             Medalha de bronze na Olimpíada Nacional em História do Brasil, 
da Unicamp 
2001-2014           Colégio Stocco 
                             Ensinos infantil e fundamental 
                             Prêmios por rendimento acadêmico 
 
Experiência voluntária……………………………………………...……………………… 
2011 até hoje      Wikipédia 
                             Estatuto de autorrevisor 
                             Mais de 2000 edições e 500 artigos criados, especialmente com 
traduções. 
 
2011-2014           Instituição Assistencial e Educacional Amélia Rodrigues 
                             Organização de eventos (Feira do Livro, conferências, 
apresentações, etc.) 
 
Software……………………………………………………………………………………… 
                         Domínio médio de: 
                         Microsoft Office 
 
Idiomas..……………………………………………………………………………………… 
                        Domínio fluente de inglês. Certificado: CAE (Cambridge English: 
Advanced) 
                        Domínio nativo de português. 
                        Domínio médio de francês. 
                        Domínio médio de espanhol. 
 
Informação pessoal……...………………….……………………………………………… 
                      Nacionalidade: brasileiro 
                      Data de nascimento: 28 de dezembro de 1999 
                      Endereço: Rua General Câmara, 461, Santo André-SP 
 


