
 

 

Felipe Rodrigues da Silva 

Idade: 25 anos 

Endereço: Rua Raio de Sol, Nº 68, Jardim Piraporinha, Diadema - SP 

E-mail: felipesilvatradutor@gmail.com Celular: (11) 99874-1222 

Objetivo 

• Tradutor do idioma Inglês para Português Brasileiro 

Qualificações 

• 5 anos e 7 meses de experiência na área de projetos elétricos e 

desenhos de máquinas automáticas de embalagem. 

• 4 anos de experiência na área de montagem e manutenção elétrica de 

máquinas automáticas de embalagem. 

• Experiência e Conhecimentos em Auto CAD 2D. 

• Conhecimentos no software Solid Works Eletrical. 

• Conhecimentos no software MS Project. 

• Conhecimentos no Microsoft Office. 

• Conhecimentos em projetos elétricos industriais e de automação. 

• Conhecimentos em projetos de sistemas de proteção contra descargas 

atmosféricas (SPDA) com elaboração de laudos. 

• Experiência com orçamento de obras e participação em licitações 

(autônomo). 

• Experiência com gerenciamento de equipe (autônomo). 

• Conhecimentos em tradução de arquivos (Inglês para Português 

Brasileiro), com utilização das CAT Tools memoQ, omegaT. 

• Ótimo relacionamento interpessoal. 

• Autodidata e Proativo. 

Formação Acadêmica 

Curso: Engenharia Elétrica (Conclusão em 2016 - CREA ativo) -  

Universidade Paulista – UNIP. 

Curso: Cursando MBA em Controladoria (Conclusão prevista para novembro 

de 2018) - Universidade Nove de Julho – UNINOVE. 



 

 

Idiomas 

• Inglês fluente. 

• Alemão Básico (Iniciando Estudos). 

Certificações 

• NR-10 (Reciclagem de 20h) – Instituição Risco Zero – finalizado em abril 

de 2017. 

• Engenharia Elétrica (5 anos) – UNIP – finalizado em julho de 2016. 

• Sistemas de proteção contra descargas atmosféricas (40h, para-raios) - 

finalizado em dezembro de 2016. 

• Inglês (1 ano) – Escola Wise up – finalizado em junho de 2015. 

• Inglês (1 ano de conversação) - Escola Uptime – finalizado em dezembro 

de 2013. 

• Inglês (4 anos nos níveis Básico, Intermediário, Avançado) – Escola PBF 

– finalizado em agosto de 2011. 

• Eletricista de manutenção eletroeletrônica (2 anos) – SENAI – finalizado 

em julho de 2010. 

Experiência Profissional 

Masipack Indústria e Comércio de Máquinas Automáticas 

Período: 9 anos e 7 meses na empresa, até data atual. 

Cargo Atual: Desenhista elétrico (Elaboração de esquemas elétricos 

utilizando o AutoCAD 2D, projeto de máquinas verticais, horizontais, e 

especiais de embalagem). 

Cargo Anterior: Auxiliar de Elétrica (Execução de serviços relacionados a 

montagem e manutenção corretiva e preventiva das máquinas de 

embalagem). 

Primeiro Cargo: Aprendiz de Eletricista de Manutenção (Acompanhamento 

e execução dos serviços relacionados a montagem e manutenção corretiva 

e preventiva das máquinas de embalagem). 

 



 

 

Carta de Apresentação 

Prezados, 

Meu nome é Felipe Rodrigues da Silva e tenho grande interesse em 

trabalhar com você como tradutor freelancer (Inglês para Português 

Brasileiro). 

Possuo graduação em Engenharia Elétrica e tenho trabalhado em diversos 

projetos do setor de máquinas automáticas de embalagem como desenhista 

elétrico. Possuo também experiência com licitações e trabalhos autônomos, 

pois durante um ano dirigi uma empresa com mais dois sócios no setor de 

engenharia elétrica e civil. Além disso, tenho inglês fluente, tendo estudado 

o idioma desde os 15 anos de idade em algumas escolas de idiomas, e 

posteriormente, desenvolvi meu próprio método autodidata, o qual utilizo 

atualmente para manter a fluência no idioma inglês, e aprender o idioma 

alemão também, de forma autônoma. 

Gosto de mencionar a minha enorme paixão pelo aprendizado de idiomas, e 

essa motivação torna os meus esforços cada vez maiores para prestar 

sempre um serviço de qualidade. 

Tenho domínio do pacote Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) e CAT 

Tools (memoQ, omegaT, WordFast). 

Sou flexível e confiável, todos os meus projetos são entregues dentro do 

prazo. Além disso, caso seja necessário, disponibilizo-me para fazer um 

teste, a fim de comprovar a qualidade das minhas traduções. 

Para mais informações, favor verificar o meu currículo que foi anexado a 

esse e-mail. 

Espero trabalhar com você em breve! 

Atenciosamente, 

Felipe 


