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Tradutora do espanhol para o português 
Legendadora 
Revisora de português 
 
Profissional competente, organizada e dedicada, com bacharelado em Letras pela          
Universidade de São Paulo, habilitação em português e espanhol.  
 
Conhecimentos técnicos de CAT tools: Wordfast, OmegaT e memoQ, garantindo eficiência e            
agilidade. Software de legendas utilizado: Subtitle Workshop, respeitando procedimentos         
técnicos exigidos para legendas de alta qualidade. 
 
Área de especialidade: Marketing, produção de Conteúdo para WEB, mídias digitais. 
 
Compromisso com prazos, confidencialidade e postura profissional. 
 

● Mais de 8 mil palavras revisadas para projeto de agência de tradução. 
● Auxílio em negociação do preço e de serviços de aluguel de casa de veraneio, ao               

representar o cliente através de mensagens de texto e de voz por Whatsapp. 
● Atualmente participando do programa de tradução voluntária de TED talks. 
● Ótimos conhecimentos linguísticos, desde gramática normativa e formal, até         

variações dialetais praticadas nas línguas portuguesas e espanholas. 
 
Experiência Profissional 
 

● 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.  

● Experiência em aula particular de apoio de língua portuguesa para alunos de ensino             
fundamental. Colocando à prova os conhecimentos acerca da língua materna.  
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Qualificações 
● Bacharelado – Letras, com habilitação em português e espanhol, Universidade de São            

Paulo – 
● Participação no congresso de tradução: “E por falar em tradução”, provido pela            

UNICAMP.  
● 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 fluente 
● Inglês intermediário 

 
Atividades Complementares 
Colaboração na monitoria do IX Congreso Internacional de la asociación de Cervantistas, 
realizado na Universidade de São Paulo. Recepcionando e apoiando os congressistas,           
utilizando a língua espanhola, além de participar como ouvinte das conferências.  
 
Hobbies 
Canto, yoga, tricô, livros, músicas, filmes e séries. 
 
 
 
 
 


