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ALINE VELHO DE MATTOS 

Apresentação:  30 anos, brasileira, solteira, sem filhos. Boa apresentação pessoal. Atuo há quase 10 
anos no ensino de idiomas. Falo inglês fluentemente e possuo conhecimentos 
satisfatórios em ferramentas de escritório. Estou em busca de oportunidade como 
secretária ou assistente bilíngue. Sou responsável, pontual, organizada e proativa.  

Possuo fácil acesso ao metrô e ao BRT. 
______________________________________________________________________________________________ 
 
Experiência:  EAGLE ESCOLA DE IDIOMAS LTDA-EPP 
 Fevereiro / 2020 - Atualmente 

Instrutora de Inglês Horista 
Ministra aulas de inglês em diversos níveis para adultos. Ministra aulas de português 
para estrangeiros. 
 
AUTÔNOMA - FREELANCER 
2014 - Atualmente 
Tradutora e Revisora de Texto 
Traduz e revisa documentos PT – EN / EN – PT em geral. 
 
EAGLE ESCOLA DE IDIOMAS LTDA-EPP 

 Coordenadora Pedagógica 
Fevereiro / 2019 – Fevereiro / 2020 
Recrutava e treinava equipe pedagógica; nivelava prospects; dava suporte pedagógico 
aos alunos; entrava em contato com faltosos; geria mapa e distribuía turmas; 
organizava, divulgava e participava de atividades pedagógicas na unidade; preenchia 
planilhas de gestão; assistia aulas do professores para garantir aplicação da metodologia 
proposta; trabalhava alinhada com a equipe comercial; verificava planejamento 
didático dos professores / planejava aulas extras; alimentava sistema homologado; 
garantia a retenção de alunos; mediava conflitos e provia soluções; era responsável por 
todo estoque de provas TOEIC e a aplicava as mesmas; participava de treinamentos e 
de congressos pedagógicos promovidos pela franqueadora; ministrava aulas de Inglês e 
Português para estrangeiros. 
 

             EAGLE ESCOLA DE IDIOMAS LTDA-EPP 
Assistente de Coordenação Pedagógica 
Fevereiro / 2018 - Janeiro / 2019 
Ministrava aulas de Inglês e Português para estrangeiros; nivelava prospects; dava 
suporte pedagógico aos alunos; entrava em contato com faltosos; organizava, 
desenvolvia e divulgava atividades pedagógicas na unidade; preenchia planilhas de 
controle; verificava planejamento didático dos professores; alimentava sistema 
homologado; participava de treinamentos e de congressos pedagógicos promovidos 
pela franqueadora. 
 
EAGLE ESCOLA DE IDIOMAS LTDA-EPP 
Julho / 2017 - Janeiro / 2018 
Instrutora de Inglês Mensalista 
Ministrava aulas de inglês em diversos níveis para adultos. 

  



 ALTO GRAU ENSINO DE IDIOMAS LTDA 
 Fevereiro / 2016 a Julho / 2017 
 Instrutora de Inglês Horista 

Ministrava aulas de Inglês em diversos níveis para crianças, adolescentes e adultos, na 
escola e in company. 
 
CJL INSTITUTO DE IDIOMAS LTDA 
Agosto / 2011 – Dezembro / 2016 
Instrutora de Inglês Horista 
Ministrava aulas de Inglês em diversos níveis para crianças, adolescentes e adultos. 

 
______________________________________________________________________________________________ 
       
Educação:  Universidade Estácio de Sá 

Licenciatura em Letras - Língua Portuguesa 
Previsão de conclusão: Dezembro / 2020 
 
Universidade Estácio de Sá 
Licenciatura em Letras – Inglês 
Previsão de conclusão: Dezembro / 2021 

  
______________________________________________________________________________________________ 
 

Idiomas:  Inglês fluente 
 Francês básico 
 
 _______________________________________________________________________________________________ 
 
Outros:  TOEIC nível C1 
 Conhecimentos satisfatórios do pacote Office e Internet. 
 Conhecimentos satisfatórios dos sistemas de gestão Sponte e Sophia. 
  
 
 
  


