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ABOUT ME

A British citizen, resident in Brazil for 15 years. A graduate of the University of London in English 

Literature and the University of Southern Santa Catarina (UNISUL) in Psychology.

WORK EXPERIENCE (non translation)

I have worked in many fields, including;

• HR Management

• Bilingual receptionist

• Import / Export

• Catering

• EFL teacher

I currently maintain a small client base working as a psychotherapist and work as a freelance 

writer and translator. 

TRANSLATION WORK (English > Portuguese > English)

I have a broad translation experience. Areas include;

theatrical  plays,  biographies,  contracts,  academic  papers,  prescription  drug  labels, 

equipment  manuals,  menus,  legal  documents,  song  lyrics,  balance  sheets,  recipes, 

university thesis, websites, maps, social / environmental balance sheet

I recently worked as an interpreter at the OTC global oil and gas conference in Rio de Janeiro. 

VOICEOVERS

I did the voiceover of my own translation on Mormaii’s product CD.

SPECIALISED AREAS

• Psychology 

• Psychiatry 

• Medicine 

• Media and Communication 

• IT 

• Statistics 

• Finance



SOBRE EU

Cidadão britânico, residente no Brasil há 15 anos. Graduado pela Universidade de Londres em 

Literatura Inglesa e pela Universidade do Sul de Santa Catarina (UNISUL) em Psicologia. 

TRABALHO ATUAL

Tenho experiência atuando em vários campos. Entre eles;

• Coordenador de RH

• Recepcionista bilíngüe

• Importação / Exportação

• Catering

• Professor de EFL 

Atualmente mantenho uma pequena base de clientes como psicoterapeuta e trabalho freelance 

como tradutor e copywriter. 

TRADUÇÕES (Inglês > Português > Inglês)

Eu tenho uma experiência variada como tradutor. Áreas com quais já trabalhei;

Peça  teatral,  biografias,  textos  acadêmicos,  bulas,  manuais  de  equipamentos 

eletrônicos,  cardápios,  documentos  legais,  letras  de  música,  balanços  financeiros, 

receitas, teses universitários, websites, mapas, balanço sócio-ambiental

Recentemente trabalhei como interprete na conferência global sobre petróleo e gás da OTC no Rio 

de Janeiro.  

VOICEOVERS

Fiz o voiceover do meu próprio trabalho no CD lançado pela empresa Mormaii.

OBSERVAÇÕES

Embora sou de nacionalidade britânica, faço versões para inglês americano caso for solicitado.

ÁREAS DE ESPECIALIZAÇÃO

• Psicologia 

• Psquiatria 

• Medicina 

• Mídia e Comunicação 

• Informática 

• Estatística 

• Financeiro


