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INFORMAÇÃO PESSOAL Marta Araújo  
 

 Rua da Portela, Ed. Portela, Bl.A, RC, 4765-225 Riba de Ave (Portugal)  

 (+351) 252906670     (+351) 935188343     
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pt.linkedin.com/pub/marta-araújo/43/907/213/ http://traducoespt.blogspot.pt/   

 

 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL   

 

 

 

 

EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO   

 

 

COMPETÊNCIAS PESSOAIS   

POSTO DE TRABALHO A QUE 
SE CANDIDATA 

Tradutora 

Novembro 2011 – Presente Tradutora freelancer 

Independente, Riba de Ave (Portugal)  

- Trabalhar de forma independente numa grande variedade de textos (documentos legais 
e administrativos, teses, manuais de instruções, etc.) e diferentes tarefas (tradução, 
assistência na elaboração de textos, transcrição, etc.); 

- Elaboração de orçamentos e negociação de condições de trabalho; 

- Utilização de vários recursos como bases de dados e sites com documentos legais em 
várias línguas (como o Eur-Lex) como assistência nas traduções. 

01 de Outubro 2012 – 28 de 
Fevereiro 2013 

Tradutora estagiária 

Direção-Geral de Tradução da Comissão Europeia, Luxemburgo (Luxemburgo)  

- Tradução de documentos sobre vários temas relevantes da União Europeia (política 
social, leis comunitárias, perguntas parlamentares, comunicados de imprensa, etc.) com a 
melhor qualidade possível, uma vez que todos os textos são publicados e disponibilizados 
ao público geral; 

- Formação de alta qualidade em ferramentas e software de tradução (Trados, Microsoft 
Word, bases de dados como o Euramis, o IATE e o Eur-Lex); 

- Conhecimento único das instituições da União Europeia, das suas políticas e das suas 
prioridades. 

Novembro 2011 – Janeiro 2012 Empregada de mesa 

Windmill on the Common, Londres (Reino Unido)  

- Contacto direto com clientes num ambiente onde a língua nativa é o Inglês, permitindo 
um desenvolvimento da proficiência na língua; 

- Manutenção e limpeza do espaço; 

- Contacto direto com uma nova cultura. 

 Licenciatura em Línguas Aplicadas  

Universidade do Porto, Porto  
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Língua materna Português 

  

Outras línguas COMPREENDER FALAR ESCREVER 

Compreensão oral Leitura Interacção oral Produção oral  

Inglês C2 C2 C2 C2 C2 

Espanhol C2 C2 B1 B1 B1 

 Níveis: A1/A2: Utilizador básico - B1/B2: utilizador independente - C1/C2: utilizador avançado 
Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas  
 

Competências de comunicação - Espírito de equipa; 

- Capacidade de adaptação a ambientes de trabalho multi-culturais;  

- Boas capacidades de comunicação adquiridas através do meu trabalho como tradutora 
freelancer e empregada de mesa. 
 

Competências de organização  

- Boas capacidades de organização adquiridas através do meu trabalho como tradutora, 
onde muitos dos trabalhos têm prazos de entrega curtos e é necessário trabalhar em mais 
do que um document de cada vez; 

- Experiência na organização de eventos como membro do grupo de caridade dos 
estagiários da Comissão Europeia e com a organização de uma campanha de angariação 
de fundos na minha terra natal. 

Competências técnicas - Boas competências informáticas (formação durante a Universidade e na Comissão 
Europeia no Microfost Word, Trados, Tradesk, LegisWrite, Euramis, Eur-Lex);  

http://europass.cedefop.europa.eu/pt/resources/european-language-levels-cefr

