
Tarcísio Rodrigues dos Santos Ceron 
Brasileiro, Solteiro, 23 anos. 
Celular: (12) 98183-3180 (WhatsApp) 
e-mail: tarcisio3005@gmail.com (skype) 

Objetivo 
Realizar traduções textuais e audiovisuais, como legendagem e dublagem. 

Áreas de atuação 
Sou especializado em Tradução para Dublagem pela Sociedade Brasileira 
de Dublagem com Rayani Immediato e Mabel Cezar. Possuo amplo 
conhecimento em cultura nerd, área corporativa e nos variados campos da 
ciência, bem como tecnologia e teologia, principalmente cristianismo.  

Recursos Utilizados 
OmegaT para traduções padronizadas e SubtitleEdit para legendagem.  
Disponho de diversos dicionários para áreas específicas, como por 
exemplo a coleção completa da Série Mil & Um Termos da SBS. 

Formação 
• Bacharel em Administração 

UNITAU - Polo São José dos Campos (2017, atual) - Cursando. 
• Engenharia de Materiais 

UNIFESP - São José dos Campos (2015 - 2017) - Trancado. 
• Engenharia Química 

UNIVAP - São José dos Campos (2013 - 2014) - Interrompido. 
• Técnico em Química 

CEPHAS - São José dos Campos (2011 - 2013) - Concluído. 
• Técnico em Informática 

ETEC - São José dos Campos (2009 - 2011) - Concluído. 

Idiomas 
Inglês: leitura (avançado), escrita (avançado), conversação (avançado). 
Espanhol: leitura (Intermediário), escrita (básico). 

Histórico profissional 
• Tradutor e Intérprete – 2013 – Atual. 

(Autônomo) 
Traduções de artigos acadêmicos, contratos, trabalhos escolares, 
currículos, perfis no Linkedin, legendagem e transcrição de videoaulas 
e demais mídias audiovisuais. Interpretação consecutiva em 
conferências do ramo cristão e em pregações de pastores americanos. 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• Grupo ALL NET – de outubro/2016 – Atual 
Coordenador Pedagógico e Professor de Inglês 
Seleção e treinamento de instrutores, atendimento a pais e alunos, 
controle de alunos faltantes, controle de evasão, acompanhamento de 
aulas e cronograma, execução de relatórios e controles de qualidade 
internos, desenvolvimento de campanhas sociais e eventos. Realizando 
também o preparo e a ministração de aulas, buscando aperfeiçoar o 
ensino baseado em novas metodologias eficazes aprendidas em 
treinamentos e cursos extra curriculares. 

• ECTM Jr. UNIFESP – de maio/2015 a junho/2016 
Membro efetivo de Recursos Humanos 
Organização do Processo Seletivo externo, emissão de certificados, 
organização de eventos de capacitação dos membros e buscar 
melhorias internas para a empresa nas áreas de comunicação entre os 
membros e produtividade dos demais departamentos. 

• Gold Finger – de abril/2014 a dezembro/2014 
Comprador 
Receber e classificar as requisições de compras de lentes oftálmicas e 
demais produtos e/ou ferramentas do setor ótico; Organizar e monitorar 
o sistema de controle de compras no computador, tal como prazo e 
administrar tendências do mercado para atribuir um melhor fluxo de 
entrada e saída dos materiais e produtos finais para priorizar o 
atendimento ao cliente com eficácia. 

• Inglês 200h – de outubro/2013 a abril/2014 
Professor de Inglês e Auxiliar de Coordenação 
Elaborar planejamento de turmas e organização de horários, iniciar 
trabalho em equipe, aplicar e corrigir provas, liderança de grupo, 
acompanhamento de alunos, lecionar inglês para crianças e adultos de 
diversas idades, baseado no método Inglês 200h, dentre outras tarefas 
específicas.


