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Tradutora do espanhol para o português 
Tradutora do português para versão em espanhol 
Revisora de português 
 
Profissional competente, organizada e dedicada, com formação universitária, onde foram          
desenvolvidos conhecimentos teóricos e práticos para o desempenho com qualidade          
excepcional de serviços de tradução.  
 

● Auxílio em negociação do preço e serviços de aluguel de casa de veraneio, ao              
representar o cliente através de mensagens de texto e de voz por Whatsapp. 

● Traduzindo atualmente um romance espanhol La sombra del maestro de Javier           
Montes (link do E-book na Amazon) de 209 páginas. 

● Quinto e último ano de letras, com habilitação em português e espanhol, na             
Universidade de São Paulo 

● Disciplinas de tradução concluídas:  
- Introdução aos Estudos Tradutológicos, inserindo-me no campo de trabalho e           
desenvolvendo as competências teóricas e críticas acerca do trabalho do tradutor. 
- Tradução: análise comparativa entre português e espanhol, analisando as diferenças           
linguísticas do par que devem ser respeitadas, estudo feito através trabalhos práticos            
de tradução.  

● Cursando atualmente: Introdução à prática de tradução do espanhol e Introdução à            
prática de tradução do inglês. 

 
Experiência Profissional 
 

● 2015 - Estágio na Livraria da Editora UNESP: atendimento ao público, organização            
dos livros nas estantes e cuidado e preservação da estética e da funcionalidade da              
livraria. O tempo de serviço possibilitou o contato com diversos perfis de leitores e              
vasto conhecimento da mercadologia dos livros atualmente.  

● 2014 - Experiência em aula particular de apoio de língua portuguesa para alunos de              
ensino fundamental. Colocou à prova os conhecimentos acerca da língua materna.  
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Qualificações 

● Cursando Graduação – Letras, com habilitação em português e espanhol,          
Universidade de São Paulo – último semestre. 

● Certificação no curso “Produção de conteúdo para WEB” pela Rock Content. 
● Participação no curso “Preparação e revisão: o trabalho com o texto”, promovido pela 

Universidade do Livro da Fundação Editora UNESP – Carga horária de 12 horas. 
● Participação na “Oficina de escrita criativa” promovida pela Casa Guilherme de           

Almeida. 
 
Línguas 

● Espanhol avançado 
● Inglês intermediário 

Informática 
● Básico em Pacote Office 
● Intermediário em Word 
● Fluência em mídias sociais e bom manejo em equipamento multimídia 

Atividades Complementares 
Colaboração na monitoria do IX Congreso Internacional de la asociación de Cervantistas, 
realizado na Universidade de São Paulo. 
 
 
 
 
 


