
currículo

Mark Villeneuve, Tradutor Habilitado (Canadá)
do português / do espanhol / do francês para o inglês

Telefone (EUA, Can) 1-888-786-3080 Língua materna inglês
Telefone (Panamá) 507-836-5358 Nacionalidade canadense
E-mail mark@cruz-sur.com Skype mark.villeneuve
Fax 1-888-414-3864 Perfil www.proz.com/translator/1191514

Habilidades

Tradução Adaptar textos do português, do espanhol, e do francês, para o inglês.

Correção de Com método linguístico e fonético, ensinar a lusófonos, hispanófonos, e
sotaque francófonos falar inglês com o sotaque norte-americano.

Redação Escrever documentos, relatórios, estudos e textos promocionais no inglês,  
adaptados no contexto, eficazes, com gramática y sintaxe certas.

Revisão     Melhorar a qualidade, eficácia e precisão de textos no inglês.

Perícia Direito (contratos, decisões de tribunais, declarações juradas)
Medicina (tratamento, pesquisas, segurança de pacientes, saúde e segurança
                de trabalho)
Desenvolvimento internacional e educação
Turismo (promoção, comercialização, gastronomia, administração de hotéis)
Relações de trabalho (acordos coletivos, arbitragem de queixas, educação)
Transportes (aéreos, ferroviais, marítimos, logística, manuseio de materiais)
Administração imobiliária (imóveis, CVAA & administração/operações técnicas)
Artes (plásticas, dança, teatro, música, comercialização, gerência, educação)
Pesca y piscicultura
Produção hidrelétrica

Educação

2010 – 2011 Aulas intensivas do idioma português com professora brasileira em 
Guadalajara, México e em escolas de idiomas em Salvador, Florianópolis e São  
Paulo, Brasil



2008 – 2011 Aulas intensivas do idioma espanhol com tradutora/intérprete mexicana, Ajijic,  
México

1996 Aula prática de tradução jurídica, Universidade de Montréal, Canadá

1973 – 1976 Bacharelado (curso superior) em Tradução, Universidade de Ottawa, Canadá

Resumo de carreira

2008 – 2011 Diretor e fundador, Comunicación Cruz del Sur SA (Panamá)

1996 – 2008 Diretor e fundador, Exelanglais Exegetics (Canadá – tradução para o inglês)

1985 – 1996 Diretor e fundador, Exegetics (Canadá – tradução para o inglês)

1984 – 1985 Tradutor e controlador da qualidade linguística, Administração postal do 
Canadá 

1976 – 1984 Tradutor para inglês, Conselho econômico do Canadá

Experiência de ensino

2010 – 2011 Professor, inglês avançado para adultos mexicanos, Ajijic, México

2000 – 2001 Auxiliar de ensino e avaliação, curso intensivo de francês, Terra Nova, Canadá

2000 Aulas práticas de tradução para o inglês, Escola de Tradução, Universidade de 
Ottawa

1998, 1997 Tradução para o inglês (currículo do bacharelado), Escola de Tradução, 
Universidade de Ottawa

1997 Aulas práticas de tradução para o inglês, ATIO/Escola de Tradução, 
Universidade de Ottawa; Rede de Tradutores em Educação, Canadá

Atividades profissionais

2010-presenteTradutor voluntário, Tradutores Sem Fronteiras, mundial

2011 Conferencista, Simpósio de tradutores cubanos e canadenses, Havana

1994 – 1995 Presidente, Associação de Tradutores e Intérpretes de Ontario (Canadá)

Credenciais profissionais

Tradutor Habilitado (Canadá), do português, do espanhol e do francês para o inglês:
Associação de Tradutores e Intérpretes de Ontario (www.atio.on.ca)
Associação de Tradutores e Intérpretes de Nova Escócia (www.atins.org)

Membro, Organização Mexicana de Tradutores (www.omt.org.mx)
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