
 

Juliana Gomes da Cruz 

Via Vincenzo Monti, 19 Saronno (VA), Itália ·  +39 3313082223 ·  julianagcruz@yahoo.com.br 

 Nacionalidade: Brasileira/Italiana 

Data de nascimento: 23 de novembro de 1987 

Estado civil: solteira 

Experiência Tradutora e revisora freelancer (março 2010 – presente) 

Tradutora e revisora do inglês/espanhol/italiano para o português especializada em 

legendagem, dublagem e closed caption de filmes, séries, reality shows, documentários, 

conteúdo infantil, telenovelas e programas variados para canais de televisão e festivais de 

cinema brasileiros, americanos, europeus e africanos. 

Experiência em tradução e revisão de textos técnicos de diversas áreas do conhecimento 

(tecnologia da informação, software, telecomunicações, negócios, marketing, área médica 

etc.) 

Alguns dos meus clientes: Netflix, Sony Pictures, Canais Globosat, Nickelodeon, CNN, The Walt 

Disney Company, 20th Century Fox, Paramount Pictures, Universal Studios, The Jim Henson 

Company, Warner Bros., Lionsgate, The Weinstein Company, People & Arts, Discovery Channel, 

Canal Brasil, TV Escola, Google, Apple, IBM etc.  

 Empresas 

 RGB 

Boulogne-Billancourt, França (setembro 2015 – presente) 

http://monalgroup.fr 

 

 Alcateia Audiovisual 

Rio de Janeiro, Brasil (dezembro 2012 – presente) 

http://www.alcateiaaudiovisual.com.br 

 

 Sintagma Traduções 

Oeiras, Portugal (maio 2012 – presente) 

www.sintagma.pt 

 

 Deluxe Digital Studios 

Burbank, EUA (maio 2011 – dezembro 2014) 

www.bydeluxe.com 

 

 Gibberish 

Alcabideche, Portugal (janeiro 2013 – dezembro 2013) 

http://gibberish.pt 

 

 Drei Marc 

Rio de Janeiro, Brasil (janeiro 2013 – dezembro 2013) 

http://www.dreimarc.com.br 

 

 Lesound Sonomex 

São Paulo, Brasil (dezembro 2012 – novembro 2013) 

http://www.lesound.com.br 

 

 CPL Soluções em Acessibilidade 

Rio de Janeiro, Brasil (julho 2012 – junho 2013) 

www.cpl.com.br 

 

 BVaz Idiomas 

Rio de Janeiro, Brasil (março 2012 – fevereiro 2013) 

www.bvazidiomas.com.br 

 

 Brazilian Localization Company 

Campinas, Brasil (março 2010 – maio 2011) 

www.blc.com.br 
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 Gerente de projetos (agosto 2014 – agosto 2015) 

Gestão e coordenação de todas as fases de diversos projetos de tradução para dublagem; 

teste e treinamento de tradutores; distribuição de materiais, assistência a tradutores e 

fornecimento de feedbacks; negociação de prazos e valores com todas as partes envolvidas 

no processo; criação e atualização de manuais de tradução e estilo para dublagem; 

administração das finanças do projeto; revisão e controle de qualidade na etapa final do 

processo com o fim de garantir a qualidade e padronização. 

 Alcateia Audiovisual 

Rio de Janeiro, Brasil 

http://www.alcateiaaudiovisual.com.br 

Formação Mestrado em Tradução Criativa e Humanística  

Universitat de València, Valência – Espanha  

2010 – 2011  

· Análise e prática de tradução de textos literários (para crianças e adultos), textos publicitários, 

roteiros cinematográficos, histórias em quadrinhos, textos musicais; dublagem e legendagem. 

Manuseio de ferramentas informáticas/de tradução relacionadas a cada tipo de texto. Análise 

do processo de conversão de textos literários em filmes. 

· Inclui estágio de 200 horas na empresa de tradução Lingualusa (Valência). Principais 

atividades realizadas: traduções técnicas, literárias e audiovisuais do espanhol ao português. 

· Atividades extracurriculares: oficina de audiodescrição para deficientes visuais e legendagem 

para deficientes auditivos na empresa Interpunct Translations.   

 Intercâmbio universitário 

Universidad de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela – Espanha  

2008 – 2009  

Estudo de matérias relacionadas às línguas, culturas, histórias e literaturas inglesa e espanhola. 

 Bacharel em Letras com Habilitação de Tradutor  

Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, São José do Rio Preto – Brasil  

2006 – 2009  

Estudo de teorias, técnicas e ferramentas de tradução (do inglês/espanhol ao português). 

Qualificações · Fluente em inglês, espanhol e italiano 

· Domínio dos aplicativos do Microsoft Office (Word, Power Point e Excel)  

· Domínio das principais ferramentas de Tradução (SDL Trados, Wordfast, Idiom etc.)  

· Domínio de ferramentas de edição de legendas (Subtitle Workshop, Subtitle Edit, 

VisualSubSync, Aegisub etc.)  
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