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RESUMO PROFISSIONAL

Graduada em Estudos Literários pela UNICAMP, com experiência em correção de
redações, traduções inglês/português, revisões e redação publicitária. Apta a escrever
artivos, investigar assuntos com profundidade e rigor e usar mídias sociais a fim de
obter material para a criação de textos diversos. Interessada nas áreas de publicidade e
educação, com foco especial nas áreas de letras, literatura e idiomas. Disposta a se
deslocar para o local de trabalho e/ou se transferir para outra cidade.

HISTÓRICO PROFISSIONAL

Revisora | Freelancer

Revisão de textos variados (TCCs, monografias, e-books).
Realização de alterações gramaticais conforme a norma culta.
Realização de mudanças nas estruturas do texto, quando necessário, prezando
pela claridade e melhor compreensão do texto.
Formatação nas normas ABNT.

06/2021 - AtualRedatora publicitária | Global Project - Campinas, São Paulo

Criação de conteúdos em redes sociais e promoção do engajamento dos
seguidores a fim de fortalecer a imagem da marca.
Elaboração de blogs para diversos setores e sobre assuntos muito variados.
Entrega de serviço excepcional para cada consumidor, ouvindo preocupações e
respondendo dúvidas.
Produção de textos de acordo com a norma culta da língua portuguesa,
atentando-se para a clareza, concisão, estilo e terminologia.
Defesa criativa e criação de apresentações de PowerPoint para organizar o
conteúdo.

09/2019 - 04/2020Estagiária de Redação | Global Project - Campinas, São Paulo

Criação de conteúdos em redes sociais e promoção do engajamento dos
seguidores a fim de fortalecer a imagem da marca.
Elaboração de blogs para diversos setores e sobre assuntos muito variados.
Produção de textos de acordo com a norma culta da língua portuguesa,
atentando-se para a clareza, concisão, estilo e terminologia.
Defesa criativa e criação de apresentações de PowerPoint para organizar o
conteúdo.

10/2019 - 11/2019Revisora de Tradução Machine Learning | Forbes

Participação na formatação de uma nova tecnologia de tradução instantânea para
a Revista Forbes.
Correção e adaptação de frases do Inglês para o Português, visando maior
naturalidade e fluência da tradução automatizada.



Trabalho freelance e remoto.

05/2015 - 08/2015Corretora de redações | AESC Objetivo - Valinhos, São Paulo

Correção de redações para 2º e 3º anos do Ensino Médio, seguindo as regras das
bancas oficiais de vestibulares.
Críticas construtivas sobre escrita.

FORMAÇÃO ACADÊMICA

Esperado em 2023UNICAMP - Campinas
Graduação em Ciências Sociais

08/2020UNICAMP - Campinas
Bacharelado em Estudos Literários

Ingresso no 1º semestre de 2015.
Formação focada em pesquisas acadêmicas na área da Literatura.
Trabalho de Conclusão de Curso: A Vampira Lésbica nas Mídias: Carmilla e sua
Influência Através das Décadas.

12/2014AESC Objetivo - Valinhos
Ensino Médio

COMPETÊNCIAS

Domínio da língua portuguesa e
técnicas de redação
Conhecimento em Microsoft Office e
informática
Experiência com roteiros e direção em
curtas independentes
Habilidades básicas em Photoshop e
ferramentas de edição de vídeo
Experiência com copywriting, inbound
marketing, social media, SEO, revisão
e tradução.
Bom relacionamento interpessoal

Flexível e disposta a receber
instruções quanto a campos fora de
seu entendimento.
Facilidade de aprendizagem de novas
técnicas
Experiência com público
Excelente comunicação escrita e oral
Digitação de 76 palavras por minuto

CERTIFICAÇÕES

Curso de Inglês pelo CCAA (2008-2012) e Yazigi (2013-2015)
Curso de Francês pela Skill Idiomas (2012-2014) e Centro de Ensino de Línguas
(CEL) da UNICAMP (2015)
Curso de Italiano pelo Centro de Linguas (CEL) da UNICAMP (2016)
Participou do XXXV Colóquio do Comitê de História da Arte, "Novos Mundo:
fronteiras, inclusão e utopias"(2015)

IDIOMAS

Português: Língua materna

C2Inglês:

Proficiente

B1Francês:

Pré-intermediário

A2Espanhol:

Básico

A2Italiano:

Básico


