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  DIANA LOBO 
   

A licenciatura em Tradução permitiu-me expandir as minhas várias competências em línguas tais 

como o inglês, o francês e o português, assim como as respetivas culturas de cada uma delas. 

A partir desta formação, decidi especializar-me em Tradução Jurídica graças ao Mestrado em 

Tradução Especializada em Ciências Jurídicas. 

A mais recente posição que ocupei na empresa SMARTIDIOM enquanto Gestora de Projetos, 

tradutora e revisora, fez-me evoluir a nível das minhas competências tradutológicas, mas também 

me permitiu adquirir conhecimentos e práticas de gestão e de secretariado que ajudaram a 

descobrir uma nova faceta. Assim, considero-me uma pessoa bastante versátil e gostaria de alargar 

os meus horizontes, sempre com o intuito de enfrentar novos desafios. 

E X P E R I Ê N C I A  

P R O F I S S I O N A L  

 

  

Setembro 2017 - Presente CONSELHEIRA COMERCIAL EM CALL CENTER – Formação + Estágio RANDSTAD,  

  Viseu 

+ Aconselhamento e apoio ao cliente por telefone para clientes SFR 

(operadora de telecomunicações francesa). 

+ Capacidade de adaptação do discurso diretivo e assertivo, em francês, 

consoante as situações dos clientes. 

+ Registo/rescisão de ofertas, opções, etc, assim como fornecimento de 

explicações a nível da faturação de números fixos e móveis. 

 

 Dezembro 2015 - 

  Julho 2017 GESTORA DE PROJETOS– SMARTIDIOM Unipessoal, LDA 

+ Tradução e revisão de vários tipos de texto (inglês/francês/português). 

+ Comunicação e contacto direto com clientes nacionais e internacionais, 

por telefone e por e-mail. 

+ Elo de coordenação entre diferentes equipas linguísticas internas e 

externas. 

+ Combinações linguísticas: inglês-português, inglês-francês, francês-

português e português-francês. 

+ Áreas de especialização: Jurídico, Marketing, IT, Recursos Humanos, 

Tradução técnica e de manuais, etc. 

 

 Abril 2015 – 

 Junho 2015 TRADUTORA E REVISORA – SMARTIDIOM Unipessoal, LDA 

+ Estágio curricular: tradução/revisão e recolha de informações e análises 

críticas e contrastivas para conclusão da Tese de Mestrado. 

 

 Julho 2014 – 

 Dezembro 2014 TRADUTORA, ESTÁGIO PROFISSIONAL  – Parlamento Europeu, Luxemburgo 

+ Participação em seminários e formações sobre a Tradução e o trabalho 

do Tradutor nas instituições europeias. Visitas a diferentes instituições 

europeias e agências de tradução.  
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+ Tradução de vários documentos oficiais: petições, atas, atas aprovadas, 

comunicações de membros, entre outrosSedsuscipit ante in 

arcuegestasconvallis. Etiamfermentumtellussitamet.  

+ Criação de um projeto de terminologia sobre deficiência para inserção 

em plataforma linguística do IATE e convívio com outros estagiários 

provenientes dos diferentes Estados-Membros da União Europeia. 

 

 Março 2014 INTÉRPRETE E TRADUTORA  – PROGRAMA GRUNDTVIG 

+ Interpretação simultânea e criação e tradução de documentação para 

reuniões e apresentações no âmbito do projeto CASE, em francês e 

inglês. 

 

E D U C A Ç Ã O  

 

 2013 – 2015 MESTRADO TRADUÇÃO ESPECIALIZADA –  CIÊNCIAS JURÍDICAS 

  UNIVERSIDADE DE AVEIRO 

 

+ Especialização em francês e inglês. Tradução de tipos de textos mais 

técnicos e mais específicos da área jurídica, nomeadamente cartas 

rogatórias, certificados, certidões, contratos, petições, etc. 

+ Técnicas de revisão e edição gerais. Teoria relativa ao sistema judicial e 

alguns Códigos em Portugal 

+ Tese de Mestrado sobre a Linguística Textual de Textos Jurídicos 
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 2010 – 2013 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO 

  UNIVERSIDADE DE AVEIRO 

+ Aquisição de competências necessárias para trabalhar com êxito no 

mundo da tradução com o desenvolvimento de competências 

relacionados com as línguas e com a Informação da Tecnologia em 

inglês, francês e português. 

+ Tradução de diferentes tipos de documentos (publicidade, marketing, 

literatura, artigos científicos, TI, manuais, etc.) e Técnicas de legendagem 

e legendagem de vários vídeos. 
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C O M P E T Ê N C I A S  

 

+ Excelentes conhecimentos do Microsoft Office: Microsoft Office Word, 

Microsoft Office Publisher, Microsoft Office PowerPoint e Microsoft Office 

Excel 

+ Criação de base de dados para cada especificidade de projetos de 

tradução 

+ Utilização avançada de ferramentas de tradução: SDL Studio, Idiom, 

Wordfast, MemoQ, Idiom 

+ Competências de edição de imagens e de texto para projetos de DTP 

(Adobe Photoshop CS2 e PaintNET) 
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Competências 

linguísticas 
Compreensão Fala Escrita 

Português C2 C2 C2 

Francês C2 C2 C2 

Inglês C2 C1 C1 


