
Tradutora e Intérprete  

Mrs. Paula Borges 

 

Línguas: 

Inglês > Português 

Português > Inglês 

 

Serviços prestados: 

Tradução 

Interpretação 

Transcrições de áudio 

Legendas 

Revisão em Português 

Avaliação de competência em línguas 

Consultoria em línguas 

Ensino de Português como língua estrangeira 

 

 

Nacionalidades: Portuguesa (EU) e Brasileira 

Residências: São Paulo – Brasil e Londres - Reino Unido 

 

 

Cursos de extensão universitária e outros certificados 

IoL Diptrans – Diploma em Tradução Nível Pós-graduado (Instituto Britânico de Linguistas – aprovada com 

honra: Distinção) 

Certificado de Proficiência em Inglês pela Universidade de Cambridge (CPE) - 2010 

Curso de extensão universitária: “Introdução às legendas” – Universidade City of London – Londres/ 2010 

Curso de extensão universitária  “Novas tecnologias a serviço do tradutor”’ - PUC-SP - São Paulo/2009  

 

Formação: 

Diploma universitário (Bacharel) em Comunicação Social pela Universidade Anhembi Morumbi – São Paulo - 

2005 

Diploma técnico em Publicidade e propaganda pelo Colégio Argumento-Objetivo – São Paulo - 2000 

 

 

Apresentação pessoal: 

Nasci em São Paulo, com família portuguesa, e sempre tive paixão por línguas e literatura, aprendendo 

inglês ainda quando criança. Há muitos anos venho vivendo num ambiente familiar bilíngue, no Brasil e na 

Inglaterra, o que não só me trouxe proficiência de nível nativo, mas também uma grande familiaridade com 

gírias, expressões, regionalismos, aspectos culturais, sotaques e contexto. 

Sou uma tradutora experiente com real interesse pelo trabalho e motivação, e constantemente procuro 

aprimorar minhas habilidades através de cursos, viagens e leitura de todos os tipos de publicação. Sempre 

coloco à disposição o máximo dos meus esforços, praticando extensa pesquisa e revisão em cada trabalho. 

Algumas das minhas características pessoais são: autodidatismo, motivação, disciplina e curiosidade. Como 

tradutora, tenho trabalhado principalmente nas seguintes áreas: 

- Comunicação e Marketing (press-releases, relações públicas, pesquisas de mercado) 

- Publicidade (anúncios, folhetos, websites, mídia em geral) 

- Artes (cinema, música, artes plásticas, etc.) 

- Jornalismo (notícias e publicações) 

- Negócios (economia, relatórios, cartas, planilhas) 

- Recursos humanos (currículos, relatórios) 

- Moda e cultura pop  

- Educação 



- Turismo, esportes e meio-ambiente 

- ONGs e terceiro setor 

- Culinária e gastronomia (cardápios, resenhas e receitas) 

- Manuais técnicos  

- Trabalhos acadêmicos, teses, certificados 

- Tradução em geral 

 

Experiência de trabalho relevante 

 

Recentemente deixei a BM&FBOVESPA (Bolsa de valores, mercados e futuros), para me dedicar 

integralmente à tradução. Meu papel como recepcionista bilíngue na presidência e diretoria da empresa 

envolvia lidar com investidores internacionais e executivos de todo o mundo, ajudando a coordenar os times 

de tradução e interpretação para reuniões, e outras responsabilidades administrativas. De dezembro/2007 

até Setembro/2009. 

Anteriormente, passei cinco anos trabalhando na Max comunicações em marketing como assistente de 

marketing, redigindo press-releases, criando estratégias, atendendo aos jornalistas e profissionais da mídia, 

entre outras responsabilidades relacionadas a marketing e publicidade. 

Também ensinei Inglês e português para estrangeiros em diversas escolas. 

 

Algumas das empresas que se utilizaram de meus serviços (diretamente ou pela intermediação de 

agências): 

Gucci – Tiffany & Co. – Schneider Electric – Cyrella – Embratur – Kiembaum Consultants International 

 

Palavras-chave que definem o meu trabalho: 

Honestidade 

Confiança 

Curiosidade 

Profundidade 

Foco 

Pesquisa  

Seriedade 

Dinamismo 

Proficiência 

Competência 

Flexibilidade 

 

Contato: 

paulaborgesbr@gmail.com 

pborgestranslation@gmail.com 

+55 11 66220871 (BR) 

+44 (0) 7857483980 (UK) 

 


