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PERFIL PESSOAL
Professora de Francês com experiência em aulas particulares e traduções. 
Usando sempre o método da Aliança Francesa por esta ser a Instituição oficial 
do Governo Francês e Centro de preparação e aplicação dos exames para os 
diplomas mais reconhecidos da língua. Utilizando também outros métodos que 
não o acima referido nos casos necessário como, por exemplo, alunos de 
reforço escolar que adotam o francês como língua estrangera ou alunos de 
cursos de idiomas que adotam métodos próprios ou distintos. Com experiência 
também na preparação de alunos para os as provas do DELF e DALF e provas 
de tradução em processos seletivos de mestrado e doutorado na área de 
interesse do candidato.

Funções Exercidas

 Preparação de aulas
 Lidar com as atividades de Classe
 Acompanhar o desenvolvimento dos alunos nas habilidades adquiridas
 Explicar e resolver as dúvidas gramaticais dos alunos
 Acompanhar os alunos em suas tarefas
 Preparar e lecionar lições para diferentes faixas etárias, níveis e 

habilidades.
 Habilitar o aluno para a compreensão da língua em seus contextos 

culturais e históricos.
 Disponibilidade para aulas extras
 Seleção de textos utilizados em anos anteriores nas seleções 

pretendidas pelo aluno

TRADUTORA FREELANCE
Bureau Translator (Bureau Works) (Ago. 2016 – Jun. 2017)
Tradutora nos pares Francês – Português (PT, BR); Português (PT, BR) -  
Francês

Funções Exercidas

 Utilização de Machine Translation (Memsource, MateCat e Trados)
 Utilização de Memórias de Tradução (TM) fornecidas pelo 

contratante.
 Leitura de textos e documentos na língua original e tradução para a 

língua desejada garantindo que o sentido do texto e/ou documento 
seja mantido.

 Pesquisa de termos técnicos, legais e científicos em dicionários 
especializados e tesauros para garantir o uso correto da 
terminologia. 

 Uso da internet como fonte de pesquisa durante o processo de 
tradução verificando, entretanto, a confiabilidade da fonte.

INFORMAÇÕES E CONTATO

Beatriz dos Santos de Medeiros
Av. N. S. Copacabana, 340 Aptº 701
(21) 2257 0564
(21) 995 358 126 
beatrizsmdr@gmail.com

EXPERIÊNCIAS ANTERIORES
PROFESSORA PARTICULAR DE FRANCÊS

                                               (Mai. 2006 – Atual)
Professora particular lecionando em classes individuais ou em grupos. 
Preparação para as provas do DELF e DALF e provas de tradução em seleções 
de mestrado e doutorado.



QUALIDADES E COMPETÊNCIAS CHAVES

Qualidades profissionais
 Trabalho em equipe
 Solução de problemas
 Excelente habilidade social e de comunicação
 Facilidade em trabalhar com prazos
 Solução de conflitos
 Raciocínio lógico

FORMAÇÃO ACADÊMICA

Graduação
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO      2012
Artes – Habilitação História da Arte

Mestrado
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO      2018
História e Crítica da Arte          

REFERÊNCIAS  Disponíveis sob demanda.

TRADUTORA VOLUNTÁRIA
Translator Without Borders (Set. 2017 – Atual)
 Tradutora e revisora nos pares Francês – Português (PT/BR), Português 
(PT/BR) - Francês

Funções Exercidas

 Utilização de Machine Translation (Kató by MateCat e MateCat)
 Utilização de Memórias de Tradução (TM) fornecidas pela 

Ferramenta CAT
 Utilização de Memórias de Tradução próprias
 Pesquisa de termos técnicos, legais e científicos em dicionários 

especializados e tesauros para garantir o uso correto da 
terminologia. 

 Uso da internet como fonte de pesquisa durante o processo de 
tradução verificando, entretanto, a confiabilidade da fonte.

Qualidades pessoais

 Responsabilidade
 Organização
 Pontualidade
 Sociabilidade
 Amigável
 Criatividade
 Empatia
 

HABILIDADES PESSOAIS

Facilidade de 

Aprendizagem

Francês Fluente

Inglês Intermediário 

Liderança

Negociação

Português Fluente

Atendimento ao Cliente

Espanhol Básico 

 

HABILIDADES 
PROFISSIONAIS

Windows 7, Vista, 8 e 10 .

Microsoft Office, Open 

Office e Libre Office. 

Webmail, POP3, SMTP, 

IMAP, Outlook e Clientes 

de E-mail 

Chrome, Edge, Internet 

Explorer, Mozilla Firefox 

RIO DE JANEIRO 

Janeiro de 2019


