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Dados pessoais

Nome

GIOIA, Sara
Endereço

2/D, Via Angelo Fava, 00135, Roma, Itália
Telefone

+39 347 0762 017
Fax

+39 06 972 52 665
E-mail

sara.gioia@fastwebnet.it
Nº Contribuinte

08954331008
Nacionalidade

Italiana
Data de nascimento

21 de maio de  1974

Experiência Profissional

• 1997 – HOJE	       Tradutora especializada em traduções jurídicas e para a dobragem

• 18.01.05 – 20.10.06


• Nome e endereço do empregador

Italico Servizi & Congressi Srl 
Piazzale delle Medaglie d’Oro 49 – 00136 Roma
• Tipo de empresa ou setor

Traduções,  interpretariado, congressos
• Cargo

Responsável pelo Setor de Traduções
• Principais funções e responsabilidades

Criar, organizar e administrar todas as atividades  do setor em nível logístico e econômico.
Gerir todas as etapas da relação com os clientes, desde a formulação do orçamento até a entrega do trabalho, além da coordenação do mesmo com todos os colaboradores. Do ponto de vista técnico, ocupa-se, por solicitação, da revisão de traduções efetuadas por terceiros.

• 02.01.03 – 30.11.04

 
• Nome e endereço do empregador

Il Pendolo Srl 
Via Poggio Catino 7 – 00199 Roma
• Tipo de empresa ou setor

Serviços informáticos e editoriais
• Cargo

Responsável pelo Setor de Traduções e Interpretariado
• Principais funções e responsabilidades

Criar, organizar e administrar todas as atividades  do setor em nível logístico e econômico.
Gerir todas as etapas da relação com os clientes, desde a formulação do orçamento até a entrega do trabalho, além da coordenação do mesmo com todos os colaboradores. Do ponto de vista técnico, ocupa-se, por solicitação, da revisão de traduções efetuadas por terceiros.

• 18.06.01 – 30.04.02


• Nome e endereço do empregador

Instituto Internacional para o Cinema e o Audiovisual dos Países Latinos
Via Madonna dei Monti 40 – 00184 Roma
• Tipo de empresa ou setor

Espetáculo
• Cargo

Management assistant e tradutora interna
• Principais funções e responsabilidades

Ocupa-se com as atribuições de Relações Públicas com embaixadas, ministérios para os bens culturais e institutos de cinema dos países latinos europeus e sul-americanos; traduz, diariamente, documentos de caráter jurídico-diplomático; dá  assistência à direção do instituto durante as viagens de trabalho.

• 07.02.00 – 07.02.01


• Nome e endereço do empregador

Syllabos Srl
Largo S. Alfonso 5 – 00185 Roma
• Tipo de empresa ou setor

Traduções, interpretariado, congressos
• Cargo

Responsável pelo Setor Línguas Espanhol e Português
• Principais funções e responsabilidades

Na qualidade de tradutora, adquire experiência, particularmente, no âmbito cinematográfico e editorial, jurídico e econômico, além de diplomático. Desencumbe-se das funções de secretária executiva, colaborando, também, na área das  relações com os clientes .


Instrução e Formação

• 1995 - 2000


• Curso Superior

Università degli studi Roma Tre – Faculdade de Letras 
Graduação em Línguas e Literaturas Estrangeiras
• Principais matérias/habilitações profissionais objeto do estudo

Língua e Literatura Inglesa, Espanhola e Portuguesa
Lingüística, Literatura, História e Cultura dos Países envolvidos
• Qualificação obtida

Graduação em Línguas e Literaturas Estrangeiras
• Nível na classificação nacional

110/110

Capacidade e competências pessoais

Língua Materna

Italiano

Outras línguas



Inglês
• Leitura

Excelente
• Escrita

Excelente
• Expressão oral

Boa



Espanhol
• Leitura

Excelente
• Escrita

Excelente
• Expressão oral

Excelente



Português
• Leitura

Excelente
• Escrita

Excelente
• Expressão oral

Boa


Capacidade e Competências interpessoais

Relacionar-se e trabalhar com outras pessoas em um ambiente diversificado do ponto de vista cultural, ocupando cargos nos quais a comunicação é um fator importante e em situações que exijam um  trabalho veloz, mas com profissionalismo e seriedade.

Capacidade e Competências organizativas  

Coordenação e gestão de pessoal e projetos, sempre em caráter simultâneo. Elevada capacidade de síntese e de identificação dos aspectos essenciais dos trabalhos a serem  efetuados. 

Capacidade e Competências técnicas


Conhecimento geral de  Office Automation, em particular de Word para as traduções. Utilização ágil de Outlook Express, Eudora, Internet Explorer e Netscape Navigator.
Familiaridade seja com a plataforma  Microsoft seja Macintosh.
Utilização ágil de  Trados 6.5

Informações ulteriores

Associazione Nazionale Italiana Interpreti e Traduttori –  (Associação Nacional Italiana Intérpretes e Tradutores) – Sócia desde 2003

2005 – Estágio em Tradução e Adaptação de Obras Audiovisuais e Multimediais para Dublagem

2004 – Curso de Inglês Legal e Tradução Jurídica


