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FORMAÇÃO ACADÊMICA 
 

* Letras Língua Inglesa, Unijuí – Ijuí, RS – 2012. 
* Pós-Graduação em tradução do Inglês, Estácio - 2017 (incompleto). 
* Idiomas: inglês fluente e espanhol básico. 

 
RESUMO DE QUALIFICAÇÕES 
 
Sou professor de inglês com 13 anos de experiência em cargos de docência e liderança. Possuo grande 
experiência em treinamento de outros professores em metodologias e avaliações.  Neste período tenho utilizado 
diferentes metodologias e ensinado diferentes faixas etárias, sempre buscando a melhor forma de trabalhar todas 
as competências em inglês. 
 
Servi dois anos como voluntário de tempo integral na ABIJCSUD – Brasil São Paulo Leste, atuando na 
área de relações públicas e em serviços administrativos de rotina. Especialista em relações públicas, 
responsável pela apresentação de programa abrangendo mudanças comportamentais e uma nova 
filosofia de vida com qualidade. O trabalho foi desenvolvido através do estabelecimento de 
planejamento estratégico, com metas de curto, médio e longo prazos. Fui responsável pelo 
treinamento apropriado dos colegas menos experientes para ajudá-los a desenvolver um trabalho 
mais produtivo e eficiente. Sou hábil em determinar e atingir metas através do desenvolvimento e 
motivação do grupo de trabalho. Sou flexível, criativo e comprometido com objetivos voltados para 
clientes. Tenho habilidade como negociador e consigo gerenciar situações difíceis. 

 
ATIVIDADES PROFISSIONAIS 

 

Integrado UPF – 20/02/2018 - atualmente 

Professor de Inglês 
* Leciono inglês no primeiro ano do ensino médio. 
* Trabalho com o material “American English File”. 
* Aplico testes de nivelamento 

CCAA – 05/03/2018 - atualmente 

Professor de Inglês 
* Sou capaz de lecionar inglês em todos os níveis.  
* Aplico avaliações e acompanho alunos na realização de atividades e resolução de problemas. 

 
IMED – 12/2015 a 12/2017  

 
Coordenador do Centro de Idiomas e professor 

* Realizei treinamento de professores na plataforma EF e no método invertido. Elaborei avaliações e testes de 
nivelamento. 

* Organizei turmas, níveis e carga horária dos professores.   
* Gerenciei o contrato com a EF de aproximadamente R$400.000,00 anuais. Acompanhei as operações relativas às 

licenças e satisfação dos alunos (aproximadamente 600 alunos/semestre). Desenvolvi projetos de oficinas para 
captação de alunos, tais como: preparatório para o TOEFL, conversação básica e escrita básica.  

* Realizei traduções institucionais. 
* Reestruturei o pagamento de licenças economizando mais de R$200.000,00 anuais do contrato. 
* Organizei semestralmente a divulgação, elaboração, aplicação e correção das provas de proficiência a nível stricto 

sensu para alunos que necessitavam de qualificação em língua estrangeira nos respectivos programas de 
mestrado. 

* Realizei atendimento aos alunos e agi na resolução de problemas. 
 

SENAC RS – 09/2013 a 12/2015 
 
Professor de inglês 

* Lecionei inglês nos mais diversos níveis desde os níveis infantis até os adultos. 
* Obtive ótima avaliação entre os alunos na metodologia utilizada. Utilizei materiais de Oxford e Cambridge.  
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* Participei de forma ativa nas atividades e eventos externos.  
* Realizava atividades “task-based”.  

 
Instituto Federal Sul-rio-grandense – 02/2014 a 12/2015 

 
Professor de inglês 

* Lecionei inglês instrumental voltado para os cursos técnicos.  
* Lecionei inglês no ensino integrado do ensino médio utilizando inovações e metodologias ativas. 
* Desenvolvi avaliações e atividades para melhorar o processo de aprendizagem. 

 
Tradutor freelance – 05/2005.  

 
Tradutor 

* Traduzo artigos e abstracts nas mais diversas áreas. 
 
 

CCAA – 05/2005 a 07/2013 
 
Professor de Inglês 

* Lecionei inglês em todos os níveis.  
* Utilizei a metodologia nas aulas e treinei colegas menos experientes. 
* Apliquei avaliações e acompanhei alunos na realização de atividades e resolução de problemas. 
* Participei de campanhas publicitárias e dei apoio em eventos e atividades. 

 
ATIVIDADES COMPLEMENTARES E VOLUNTÁRIAS 
 

- Sou indexador e conferente em trabalhos de genealogia internacionais.  
- Realizei o curso “learning how to learn” pela UC San Diego.  – 2017  
- Sou voluntário no programa “Mãos que ajudam” da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias 

em projetos de reforma e manutenção de edifícios escolares, projetos de doação de sangue, 
armazenamento de alimentos, kit maternidade para mães carentes, etc. 

 


