
CATÁLOGO PROFISSIONAL
Tradução, Conteúdos e Revisão

Resolva as demandas 
de conteúdo do seu negócio
Entre em contato agora mesmo com 
dezenas de profissionais home office!

https://freelancear.com.br/trabalho-freelancer-mural-freela


O que é o Mural Freela?

Os dados de contato que 

constam nesse catálogo visam 

aproximar contratantes e 

profissionais. 

 

Toda a responsabilidade 

envolvida na negociação de 

contratos de prestação de 

serviços recai sobre as partes 

envolvidas. 

 

Para enviar sugestões, críticas 

ou reclamações, clique no 

ícone abaixo:

Obrigado por ter acessado o 
Catálogo Profissional Tradução, 
Conteúdos e Revisão, do blog 

Freelancear. 

 

Ele faz parte do Mural Freela, 
o projeto que estimula a maior 

visualização possível de 

profissionais home office na 

internet. 

 

Nas próximas páginas você 

encontrará informações sobre 

dezenas de profissionais dessa 

área de atuação. 

 

Desejamos sucesso em sua 

comunicação!

Todo profissional 
home office merece a 

maior visualização 
possível na internet!

Líferson de Freitas, 
fundador do blog 

Freelancear

SAC 
Freelancear

http://bit.ly/WAppLiferson


Ler e escrever são duas das minhas grandes paixões. Me qualifiquei como produtor de 

conteúdo e redator para a Web. Trabalhar por conta própria me permite ser voluntário em um 

trabalho que ajuda muitas pessoas. Isso me dá muita satisfação! Certificações: Produção 

Conteúdo para a Web 2.0 e Marketing de Conteúdo 2.0 (Rock Content); SEO Completo do 

Básico ao Avançado - Ricardo Zacho (Udemy); SEO e Marketing de Conteúdo - Gustavo Heldt 

e Rafael Geyger (Redator Hacker); e Blog do Zero (Viver de Blog). 

Use os links abaixo para visualizar o portfólio ou entrar em contato com o(a) profissional: 

amauri.betel@gmail.com 

+5515998542979 

Amaurí Santiago 

https://drive.google.com/open?id=1GA2DNnNSbh5FutV-T62VHxpcF7NVJVcI
https://amauriredator.wordpress.com/
https://www.facebook.com/amauri.santiago.3386
http://api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5515998542979
https://www.linkedin.com/in/amaur%C3%AD-santiago-315227168/


Atualmente, produzo conteúdo através do meu trabalho de freelancer desde 2009. Sou heavy- 
user de internet e redes sociais e apaixonada pelo que faço e pelo mundo digital. Sou uma 

profissional responsável, comprometida e participativa. Desenvolvo material de qualquer 

tema. Certificações: Comunicação Social - Jornalismo (UNIFRAN, 2009, MTB: 0064952/SP); 

Web Design (Adobe CS3, Corel X4 e Photohop CS4 - SENAC); Ilustração Digital e Tratamento 

de Imagens (SENAC); e Especialista em Produção de Conteúdo (Rock Content). 

Use os links abaixo para visualizar o portfólio ou entrar em contato com o(a) profissional: 

apamferreira@gmail.com 

+5517999791320 

Ana Paula Ferreira 

https://apamferreira.wixsite.com/anapaulaferreira
https://portfolioanapaulaferreira.wordpress.com/
https://www.facebook.com/apferreira7
http://api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5517999791320
https://www.linkedin.com/in/apamferreira
https://twitter.com/ana_pf
https://www.instagram.com/anapaulaceci


Sou jornalista e trabalho com produção e revisão de conteúdos sobre vários assuntos. Tenho 

experiência em Marketing de Conteúdo, atuando na redação e revisão de blog posts, textos 

para sites, posts para redes sociais e outros formatos. Certificações: Produção de Conteúdo 

para Web, Marketing de Conteúdo e Inbound Marketing (Rock Content); e Inbound Marketing 

(HubSpot). 

Use os links abaixo para visualizar o portfólio ou entrar em contato com o(a) profissional: 

andrezamendes18 
@yahoo.com.br 

+5553981465231 

Andreza Mendes 

https://andrezamendes.contently.com/
https://www.facebook.com/andreza.mendes25
http://api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5553981465231
https://www.linkedin.com/in/andreza-mendes


Paulistana residente em Lisboa, formada em Letras na Universidade de São Paulo e cursando 

mestrado em Tradução na Universidade de Lisboa. Trabalho como redatora, revisora e 

tradutora (EN<>PTBR, IT>PTBR). Certificações: Inbound Marketing (Hubspot); Especialista 

em Produção de Conteúdo (Rock Content). 

Use os links abaixo para visualizar o portfólio ou entrar em contato com o(a) profissional: 

contato@carolcandido.com 

+351913992336 

Carolina Candido 

http://www.carolcandido.com/p/portfolio.html
http://www.carolcandido.com/
http://api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=351913992336
https://www.linkedin.com/in/annacarolinacandido
https://www.instagram.com/acarol_candido


Nasci em São Paulo, capital mas há muitos anos moro no Rio de Janeiro. Sou graduada em 

Arquivologia pela Universidade do Rio de Janeiro - UNI-RIO e pós-graduada em Gestão 

Estratégica de Recursos Humanos pela Universidade Castelo Branco e em Tradução em 

Espanhol pela Universidade Gama Filho. Trabalho como contratada na Marinha. Sou tradutora 

de espanhol e revisora, trabalhando para uma editora de São Paulo. Certificações: Rock 

Content. 

Use os links abaixo para visualizar o portfólio ou entrar em contato com o(a) profissional: 

contato@ 
celiabuenotradutora.com.br 

+3521994120448 

Celia Bueno 

Rio de Janeiro, RJ

http://www.celiabuenotradutora.com.br/
http://www.celiabuenotradutora.com.br/
http://www.facebook.com/celiabuenotradutora
http://api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5521994120448
http://www.linkedin.com/celiabueno


revisolab@gmail.com 

+5511991210222 

A RevisoLab é uma comunidade on-line de revisores de texto especializados em agências de 

publicidade (ATL, BTL e Digital). Temos ampla experiência na dinâmica de trabalho, que 

requer conhecimento, atenção, disciplina, acessibilidade, paciência, zelo com a padronização 

e convivência com todos os tipos de prazo. Nossos serviços também se destacam pelo preço 

justo. Além disso, fazemos questão de manter uma parceria próxima com o cliente. 
Certificação: Udemy. 

Use os links abaixo para visualizar o portfólio ou entrar em contato com o(a) profissional: 

Eloá Vital (RevisoLab) 

http://www.revisolab.com.br/
http://api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5511991210222
https://www.linkedin.com/in/elo%C3%A1-vital-a900713a/


Giovanna Beltrão 

Olá, eu sou a Giovanna. Crio conteúdo desde 2007, quando comecei a estudar jornalismo. 

Nesses mais de 10 anos, já escrevi os mais variados tipos de texto, roteiros para rádio e vídeos 

e artigos acadêmicos. Tenho experiência com sites, assessoria de comunicação e redes 

sociais. Além de jornalista, sou especialista em Processos e Produtos Criativos e mestra em 

Jornalismo. Vamos bater um papo? Certificações: Marketing de Conteúdo 2.0 e Produção de 

Conteúdo para Web 2.0 (Rock Content). 

Use os links abaixo para visualizar o portfólio ou entrar em contato com o(a) profissional: 

giovannabeltrao@gmail.com 

+5562999374621 

https://clippings.me/giovannabeltrao
https://www.facebook.com/giovannabeltrao
http://api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5562999374621
https://www.linkedin.com/in/giovannabeltrao
https://twitter.com/giovannabeltrao
https://instagram.com/giovannabeltrao


kelycoutinho@gmail.com 

Kely Coutinho 

Sou Redatora e Produtora de Conteúdo. Atualmente escrevo para o meu blog de viagem 

"Saindo dos Trilhos" e atendo clientes na área de RH, Turismo, Viagens, Carreira, Casa e 

Construção, entre outros assuntos. Depois de 10 anos de formada em Comunicação estou 

trabalhando pela primeira vez na minha área e me sentindo extremamente realizada. Além 

disso, sou uma profissional dedicada, responsável e focada em meu trabalho. Certificações: 
Produção de Conteúdo para Web 2.0 e Marketing de Conteúdo (Rock Content). 

Use os links abaixo para visualizar o portfólio ou entrar em contato com o(a) profissional: 

Belém, PA, trabalhando 
pelo mundo afora

https://kelycoutinho.contently.com/
https://saindodostrilhos.com.br/
https://www.linkedin.com/in/kelycoutinho


laufdj@gmail.com 

Laura Dozza 

Sou uma apaixonada por histórias - das pessoas, dos objetos, das empresas, da natureza, do 

mundo. Tenho um relacionamento sério com as palavras e adoro conversas sobre os mais 

diversos acontecimentos. Desenvolvedora de conteúdos, com trabalhos em diferentes áreas: 

tecnologia, esporte, turismo, entretenimento e saúde. Certificação: Marketing Digital (SENAC). 

Use os links abaixo para visualizar o portfólio ou entrar em contato com o(a) profissional: 

Florianópolis, SC

http://bit.ly/PortfolioLaura
http://api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5548999071255
https://www.linkedin.com/in/lauradozzareis
https://www.instagram.com/laurinhadr


Loriza Kettle 

Jornalista por formação e pós-graduada em Mídias Digitais. Experiência em redação,  revisão, 

edição de textos e assessoria de imprensa. Trabalha também com docência de Língua 

Portuguesa e revisão de textos literários. Prefere livro impresso a digital, não resiste uma 

simples visita à livraria. Verdade e empatia é o que rege sua vida e acredita piamente na lei do 

retorno. Seja ela boa ou ruim. Certificação: Produção de Conteúdo (Rock Content). 

Use os links abaixo para visualizar o portfólio ou entrar em contato com o(a) profissional: 

loriza@gmail.com 

+5519982321597 

http://www.lorizakettle.com.br/
http://www.lorizakettle.com.br/
http://www.facebook.com/lorizakettle
http://api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5519982321597
http://www.linkedin.com/in/lorizakettle
https://twitter.com/lorizamiga
http://instagram.com/loriza_kettle


Luiz Paulo Charleaux 

Atuo como produtor de conteúdo desde 2013, realizando trabalhos como freelancer para 

agências especializadas em inbound marketing. Colaboro com sites/blogs ligados ao 

jornalismo cultural; escrevo principalmente sobre música e cultura pop (cinema, quadrinhos e 

séries). Certificações: Produção de Conteúdo e Inbound Marketing (Rock Content); Inbound 

Marketing (Hubspot); e Analista de Marketing em Mídias Sociais (Senac Santos). 

Use os links abaixo para visualizar o portfólio ou entrar em contato com o(a) profissional: 

lupa.charleaux@gmail.com 

+5513991253393 

https://www.lupacharleaux.com/
https://www.lupacharleaux.com/
http://www.facebook.com/lupacharleaux
http://api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5513991253393
https://br.linkedin.com/in/lupacharleaux
http://www.twitter.com/lupacharleaux
https://www.instagram.com/lupacharleaux


Marcel Lovato 

Jornalista formado pela Universidade de Santa Cruz do Sul. Escritor de crônicas e poesias. 

Revisor. Profissional com capacitações contínuas na área de formação e marketing digital. 

 Certificações: Produção de Conteúdo, Marketing de Conteúdo, Inbound Marketing e Blogs 

Corporativos (Rock Content); Marketing Digital (Google Activate); Realize - Programa de 

Realização de Projetos e Negócios para Jornalistas (Verônica Machado, Jornalista 3.0); e 

Empreendedorismo, Negócios e Startups (Fast MBA). 

Use os links abaixo para visualizar o portfólio ou entrar em contato com o(a) profissional: 

marcel.lovato@hotmail.com 

Cachoeira da Sul, RS

https://marcellovatopereira.wordpress.com/
https://www.facebook.com/marcel.lovato
http://api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5551993739648
https://www.linkedin.com/in/marcellovato
https://twitter.com/marcel_lovato
https://www.instagram.com/lovatomarcel


marcelaenaile 
@yahoo.com.br 

Marcela Faria 

Me chamo Marcela e comecei a atuar como redatora freelancer há mais de um ano, gosto de 

trabalhar com isso, pois adoro escrever e ver os resultados de meu trabalho. Busco sempre me 

aperfeiçoar, aprender sobre SEO, redes sociais e outros. Estou sempre disponível pelo 

WhatsApp, Instagram e Facebook, venha conhecer um pouco mais de meu trabalho! 
Certificação: Rock Content. 

Use os links abaixo para visualizar o portfólio ou entrar em contato com o(a) profissional: 

Osasco, SP

http://marcelafaria.contently.com/
http://mfconteudos.wordpress.com/
http://facebook.com/marcelafreelancer
http://api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5511975892637
https://linkedin.com/in/marcela-enaile-melo-faria-8bb91911a


Murilo Camano 

Sou formado em biomedicina, nutrição e pós-graduado em nutrição esportiva. Sou redator há 

4 anos, e como não poderia deixar de ser, minhas especialidades giram em torno de assuntos 

científicos e voltados à saúde. Redijo social posts, artigos de diferentes números de palavras, 

e-books e também faço vídeos explicativos sobre minhas áreas de formação. A produção de 

conteúdo é uma grande paixão. Certificações: Especialista em Produção de Conteúdo 

(Universidade Rock Content) e Especialista em Inbound Marketing (Hubspot). 

Use os links abaixo para visualizar o portfólio ou entrar em contato com o(a) profissional: 

murilocamano@gmail.com 

Serra Negra, SP

https://murilocamano.com/
http://api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5519995891186
https://www.linkedin.com/in/murilo-camano-murr-9284736b/detail/recent-activity/posts/
https://www.instagram.com/camanonutricao


Rosana Colodel 

Jornalista na editoria de esportes. Certificação: Rock Content. 

Use os links abaixo para visualizar o portfólio ou entrar em contato com o(a) profissional: 

rosanajcolodel@gmail.com 

+5541988410326 

https://www.torcedores.com/usuario/rosanaj
http://api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5541988410326


Tânia Trajano 

Produção de conteúdos qualificados para engajar e reter a atenção dos consumidores, 

independentemente da plataforma empregada. Acredito que relevância é a palavra-chave 

para esse tipo de projeto. E, para atingir esse objetivo, só existe um caminho: garantir um alto 

padrão de qualidade no planejamento, no levantamento das informações e na redação dos 

textos. Certificação: Rock Content. 

Use os links abaixo para visualizar o portfólio ou entrar em contato com o(a) profissional: 

tania@ttprojetoseditoriais. 
com.br 

+5511991499887 

http://www.ttprojetoseditoriais.com.br/
http://api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5511991499887


Que tal fazer parte dos nossos catálogos profissionais?
Se está começando no mercado de trabalho como freelancer ou deseja ampliar a

sua carteira de clientes, o Mural Freela é uma excelente forma de se fazer isso! Com

milhares de acessos todo mês, o blog Freelancear se tornou uma fonte de busca

por jobs e profissionais das mais diversas áreas de trabalho home office. 

 

Para enviar agora a sua candidatura, clique aqui   >  >  >
Inscrição para 
o Mural Freela

http://bit.ly/FormsMuralFreela
https://freelancear.com.br/trabalho-freelancer-mural-freela

