
FÁBIO  MARTINS  DE MACÊDO
TRADUTOR BRASILEIRO

Artes, Artesanato e Pintura
Cinema, Filmes e TV
Escrita Acadêmica
Jogos e Tecnologia
Literatura

ÁREAS DE
EXPERIÊNCIA

Fui professor de inglês e agora sou um
tradutor, legendador e intérprete
profissional treinado e com background
acadêmico. Já trabalhei para empresas
do Brasil e de fora.

PERFIL
PROFISSIONAL

Telefone: +55 85 997338319
Email: martinsmfabio@gmail.com
ProZ: proz.com/translator/2752844

ENTRE EM CONTATO:

Língua-Mãe: Português Brasileiro
Línguas Estrangeiras: Inglês Americano e Europeu

PARES LINGUÍSTICOS

Tradutor Freelancer

Revisor Acadêmico

Tradutor, Legendador e Revisor para vários clientes ao
redor do mundo.
Treinado no uso de CAT tools e Memórias de Tradução.

Revisor Acadêmico de Artigos no LETRARE -
Universidade Federal do Ceará
Tradutor experiente com trabalho em equipe.

2017 - PRESENTE

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ | 2019 - PRESENTE

EXPERIÊNCIA DE TRABALHO

Universidade Federal do Ceará

Estudante do curso de graduação em Letras
Português/Inglês
Apresentei Palestras sobre Tradução, Tradução
Comentada e Legendagem
Secretário Voluntário no FLAEL - Fórum de Linguística
Aplicada e Ensino de Línguas (2016)
Versado em MO Word e Excel for para edição, criação
e análise de material
Habilidades de Liderança e divisão de atividades em
grupo.

GRADUAÇÃO | 2016 - 2021

HISTÓRICO ACADÊMICO &
QUALIFICAÇÕES

Palavras por dia: 3k
BRL 0.15 por palavra fonte em
tradução.
BRL 0.10 por palavra fonte em
revisão.

TRADUÇÃO 
[ING, PTBR]

Minutos legendados por dia: 50m
BRL 10.00 por minuto em legendagem
com tradução.
BRL 08.00 por minuto em legendagem
na mesma língua

LEGENDAGEM
[ING,PTBR]Experiência com Softwares

Adobe Indesign
Adobe Photoshop
Aegisub
Crowdin
Microsoft Office
SmartCAT
Vegas Pro 15
Wordfast

TRADUÇÃO E EDIÇÃO



EXPERIÊNCIAS DE TRADUÇÃO
INGLÊS - PORTUGUÊS BRASILEIRO

Voxtab
Haymillian
LETRARE - Universidade Federal do Ceará
Straker Group
Meta Games
Lumino Games
Fat Gem

EMPRESAS/GRUPOS COM QUEM JÁ TRABALHEI

"Fabio is a very cooperative and quick translator, that delivered
exactly what we requested and was there for anything needed. It
was a pleasure to work with him." - Haymillian at ProZ (Subtitle)

"Excellent communications skills and delivered well within the
expected dead-line." - Boudewijn Meijer / Lorrendraaier at ProZ
(Contract Translation)

REVIEWS - PERFIL 5 ESTRELAS NO PROZ

+55 85 997338319 - martinsmfabio@gmail.com - proz.com/translator/2752844

AMOSTRA DE TRADUÇÃO

Lingering odors of machine oil contrasted
sharply with the taint of harness dressing and
leather. Yet somehow, through all that reek of
human beings and their associates - dogs,
machines and cooking - came another taint. It
was a queer, neck-ruffling thing, a faintest
suggestion of an odor alien among the smells of
industry and life. And it was a lifesmell. But it
came from the thing that lay bound with cord
and tarpaulin on the table, dripping slowly,
methodically onto the heavy planks, dank and
gaunt under the unshielded glare of the electric
light.

"WHO GOES THERE?" BY
JOHN W. CAMPBELL [ENG]

Odores persistentes de óleos de máquinas
contrastavam de forma brusca com o bafio das
correias e do couro. Ainda assim, através de
todos os ranços de seres humanos e agregados,
cães, máquinas e do cozimento, veio outra
essência. Era uma coisa mesclada que enrugava
o pescoço, uma mera sugestão de um odor
externo entre os cheiros de indústria e vitalidade.
E era um cheiro de vida. Mas vinha da coisa que
estava presa com cabos e lona à mesa,
pingando lenta e metodicamente sobre as
madeiras pesadas, úmida e descarnada sob o
brilho desprotegido da luz elétrica.

"QUEM VEM LÁ?" POR JOHN
W. CAMPBELL [PTBR]


