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Dados Pessoais 
Residência: Cedofeita, Porto - Portugal 
Contato: +351 939772853 / rjevouxjr@gmail.com  
Perfil ProZ: www.proz.com/translator/1208465  
Website Profissional: http://rjevouxjrptbr.strikingly.com/ 
Skype: rjevouxjr 
 
 
Formação 
Graduação Letras Português/Inglês – Universidade Federal Fluminense (cursando) 
Curso Básico de Inglês (carga horária 480 horas) - Centro Cultural Brasil Estados Unidos 
Curso de Aperfeiçoamento de Inglês (carga horária 240 horas) - Centro Cultural Brasil Estados 
Unidos 
Curso de Leitura de textos arcaicos (carga horária 6 horas) - UFF 
 
 
Certificados 
Diploma de Cambridge CAE (Certificate in Advanced English) 
International English Testing System (IELTS) 
Certified PRO Translator in English to Portuguese 
 
 
Idiomas  
Inglês fluente 
Português (Fluência Nativa) 
 
 
Serviços 
Tradução/Localização 
Revisão/QA 
Edição 
Criação de textos  
Legendagem 
Transcrição 
 
 
Campos de Atuação 
Certificados (diplomas), petrofísica, documentos oficiais, minutas, medicina, textos antigos, folclore, 
gírias, máximas, ditados, filosofia, educação (pedagogia), linguística, currículos, cartas, contos, 
jogos, cinema, antropologia, ciências da terra, história, psicologia, religião, artes, quadrinhos. 
 
  
Softwares 
SDL Trados, MemoQ, Wordfast, Passolo, MS Office Plus 2013, Adobe Creative Suite. 
 
 
Perfil Profissional 
Além da qualidade do trabalho, eu ofereço uma parceria, assim como um alto nível de 
responsividade e flexibilidade. Eu sempre cumpro os prazos e guardo imenso respeito pela 
confidencialidade de meus clientes. 
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Experiência como Tradutor Full Time In-House 
 
Empresa: Primacy Idiomas 
Atividades: Tradução de documentos oficiais, jornais científicos, textos financeiros, manuais de 
engenharia e procedimentos SMS, ciência ambiental, jurídico. 
Período: 08/2013 até 10/2014. 
 
Experiência como Tradutor Freelancer 
 
Cargo: Tradutor (Português-Inglês/Inglês-Português) 
Principais realizações:  
∙ Vários artigos e projetos acadêmicos em áreas variadas como medicina, biologia, antropologia, 
sociologia, meio-ambiente e filosofia. 
∙ Tradutor e revisor pelo site TED.com. Disponível em:  
http://www.ted.com/talks/the_inspiration_of_second_life.html 
∙ Tradução do português para o inglês do roteiro do curta-metragem O Bebê de Tarlatana Rosa. 
∙ Tradução do catálogo e legenda para Mostra de Cinema Juventude & Rebeldia apresentada na 
Caixa Cultural. Disponível em: www.juventudeerebeldia.com.br; e legendagem do filme Sweet 
Sixteen. 
∙ Tradução de artigo “Para um Teatro Performativo em Pirandello: um breve diálogo com Deleuze e o 
teatro da repetição", publicado (em português e inglês) no v.4, n.3, da Revista Brasileira de Estudos 
da Presença (set./dez. 2014). No endereço www.seer.ufrgs.br/presenca. 
∙ Tradução de diversos materiais para Aeria Games, tais como diálogos, instruções, material 
relacionado a jogos. 
∙ Tradução de artigos e publicações para UTROS, em http://www.utros.be/  
∙ Localização de website na área de saúde: http://www.nagarjunaayurveda.com/ 
∙ Material legal relacionado a negócios para empresas no setor de logística.  
∙ Tradução de livro de escritor independente disponível na Amazon: Disponível em: 
http://www.amazon.com/dp/B00QY13LKU  
∙ Localização de estudo do Português Europeu para o Brasileiro. 
 
Cargo: Tradutor (Inglês-Português) 
Empresa: SoQuadrinhos (http://www.soquadrinhos.com/) 
Atividades: Mais de 500 revistas em quadrinhos traduzidas, em geral do inglês para português, 
para o site SoQuadrinhos. Entre os títulos encontram-se gibis, almanaques, encadernados, 
novelas gráficas, etc e com temáticas diversas como humor, drama, policial, erótico, ficção 
científica e literatura. 
Período: 2007 a 2010 
 
Experiência como Profissional Monolingue 

 
Cargo: Professor de Inglês    Período: 03/2006 a 05/2008 
Empresa: Pré Vestibular Comunitário UFF 
Atividades: Ensinando inglês como língua estrangeira para alunos da comunidade que almejam 
uma vaga na universidade. 
  
Cargo: Professor de inglês    Período: 08/2011 a 08/2012 
Empresa: Uptime Consultants Niterói 
Atividades: Ministrando aulas de inglês para adultos no curso Uptime Niterói. 
 
Cargo: Coordenador Pedagógico   Período: 08/2012 a 03/2013 
Empresa: Uptime Consultants Niterói 
Atividades: Liderando a equipe pedagógica no curso Uptime Niterói. 
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