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PPRROOJJEETTOO::  SSEERRVVIIÇÇOO  DDEE  CCOONNSSUULLTTOORRIIAA  EEMM  CCOOMMUUNNIICCAAÇÇÃÃOO    

GGEESSTTOORR  DDOO  PPRROOJJEETTOO::  DDIIEEGGOO  FFRRAANNCCIISSCCOO  MMOODDEESSTTOO  FFAAUUSSTTIINNOO  
 
 
 
Prezados Senhores, 
 
Atendendo a vossa solicitação, estamos enviando a Proposta de Serviços, a ser realizado por FAUMOD 
CONSULTORIA, para sua a empresa, conforme descrito abaixo: 
 
                                           

OBJETIVO 

 
Consultoria em Comunicação, no que tange a elaboração de revisão e redação de conteúdo para blogs, 
sites, empresas e agências. 
 
 

ESCOPO DA PROPOSTA 
 
Para a realização dos serviços, serão necessárias as informações da empresa, repasse de dados e 
técnicas a ser elaborada, como; SEO, persona, público-alvo, cronograma do projeto, senha para 
acessos de informações (se necessário), criação de e-mail com o domínio (@suaempresa.com.br), caso 
seja preciso e demais informações, que serão necessárias para a realização e execução dos serviços. 
 

 

INVESTIMENTO 
 

 CARGA HORÁRIA DOS SERVIÇOS (HONORÁRIOS) 
 

Quantidade de nº de horas por mês Valor da Consultoria por hora*        TOTAL 

20 R$ 50,00      R$ 1.000,00 

 
Observações: 
1. O número de horas não pode exceder a carga horária máxima da solução; 
2. A prestação de serviços poderá não ser em horário comercial, uma vez que há vínculo empregatício do consultor, em 
outra organização; 
3. Para trabalhos mais complexos, como de gestão estratégica e relatórios semanais, os valores sofrem alteração de 50% 
a mais do que a hora técnica proposta. 
 

 
DESPESAS 

 
Todas as despesas indiretas, caso haja deslocamentos, dentre elas: transporte de pessoal, alimentação, 
despesas financeiras, serviços de terceiros, equipamentos, softwares e licenças, veículos e transportes, 
agência de despachantes ou outras despesas, não estão inclusas nesta proposta. 
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Os valores das despesas deverão ser lançados, após aprovação, separadamente em documento de 
prestação de contas, contendo data, descrição da despesa, valor e demais informações para 
esclarecimento dos gastos. 
 
 

SERVIÇOS A SEREM ENTREGUES 

 

Em cada fechamento mensal, deverá ser entregue uma relação de trabalho efetuado, pertinente às 
horas gastas no período, com um timesheet para comprovação, detalhando a prestação dos serviços. 
 
 

CRONOGRAMA PREVISTO 
 

ETAPAS/ATIVIDADES HORAS INÍCIO           TÉRMINO 

Consultoria em Comunicação 20 01 de cada mês 31 de cada mês 

 

 

PRAZO DA PROPOSTA 

 

Esta proposta tem validade de 15 dias, após o recebimento formalizado por e-mail. 
 
Como um projeto piloto (beta), pode ser prorrogado e estendido por mais tempo, tendo a necessidade 
da elaboração de um termo aditivo, bem como, realização de contrato. 
 
Em caso de prazo determinado para finalização da prestação dos serviços durante a fase beta, não 
haverá multas por rescisão. 
 
 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DOS SERVIÇOS 
 

Na possibilidade de prestação de serviços por RPA (Recibo de Pagamento Autônomo), o tomador de 
serviços deverá enviar os documentos comprobatórios ao prestador de serviços, a fim de quitação com 
os encargos sociais e retenções de impostos. 
 
Na emissão de nota fiscal pelo prestador, este deverá enviar ao tomador a emissão do documento, a 
fim de atestado de faturamento. 
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INFORMAÇÕES DO PRESTADOR DE SERVIÇOS 
 

Oferecer serviços de comunicação, eficientes e de qualidade; este é o objetivo.  
 
 
RESUMO 
 
Diego Francisco Modesto Faustino, graduado em Letras no ano de 2007, pela Universidade Paulista e 
pós-graduado em Tradução no ano de 2010, pelo Centro Universitário Anhanguera.  
Pós-graduando pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo em Administração de Empresas, com 
previsão de término no final de 2020. Possui certificados nos anos de 2005 a 2007, na Semana de 
Letras, pela Universidade Paulista, além de ser aluno-formador, ministrando aulas de reforços em 
Inglês Instrumental e Gramática Básica da Língua Inglesa, aos universitários. Certificação em 2016 
como: Corretor de Redações do Modelo ENEM, no grupo Imaginie e agência Central do Texto. Ainda no 
mesmo ano, em Revisão e Tradução de Textos, por intermédio da Faculdade Sul Mineira.  
Trabalhos voluntários realizados em igreja, associação e tradução de conferências. 
 
 

EXPERIÊNCIAS 
 
• Realização e personalização de revisões em geral; 
• Prática de revisão de matérias, notícias, artigos, trabalhos acadêmicos e demais portfólios que 

correspondem à língua portuguesa; 
• Formalização individual de qualquer assunto que possa ser desenvolvido de forma clara e 

culta, para a melhoria de coerência, coesão e demais assuntos que necessitem de melhor 
clareza em sua forma escrita; 

• Conhecimento em língua portuguesa e inglesa nas áreas de linguística, produção textual, 
morfologia, sintaxe, semântica, pragmática, semiótica e história da linguagem; 

• Apresentação e informações de acordo com as regras gramaticais e ortográficas essenciais, 
nos meios profissional e acadêmico; 

• Competência em correção de textos, em busca de erros e corrigi-los, visando à clareza das 
ideias neles contidos; 

• Formatação de textos, segundo as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas 
(ABNT); 

• Prática e melhoria das habilidades de estudantes, para desenvolvimento e contextualização 
em redação, além de resultados para maiores notas do vestibular; 

• Critérios, comentários e sugestões para melhoria de escrita; 
• Análise das competências de redação, com base na identificação de pontos fortes e fracos, na 

preparação para a prova, sendo corretor de redações nos padrões e normas do ENEM e 
FUVEST; 

• Redação de artigos para blogs, sites, chamadas, agências e empresas de todos os ramos, no 
padrão SEO; 

• Observar as frases no meu idioma e gravar minha voz enquanto as leio em voz alta; 
• Usar a ferramenta gerida pelo cliente, analisando o conteúdo consistente em frases aleatórias 

e derivadas de usuários reais; 
• Realizar a vocalização de frases a serem gravadas em 1000 por projeto, simultaneamente. 
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COLABORAÇÃO EM EMPRESAS 
 

Central do Texto – Serviços em Composição de Textos 
Desde 14/11/2017 à presente data 
Cargo: Redator de Conteúdo (freelancer) 
  
FAUMOD Consultoria – Serviços em Consultoria 
Desde 17/10/2016 à presente data 
Cargo: Revisor de Textos (freelancer) 
  
Imaginie Tecnologia Educacional Ltda. – Serviços em Educação à Distância 
Desde 17/10/2016 à presente data 
Cargo: Revisor de Textos e Corretor de Redações (freelancer) 
  
Lionbridge Technologies – Serviços em Tradução e Localização 
Desde 03/05/2017 a 30/06/2017 
Cargo: Voice Data Collector (consultoria) 
 
 
CURSOS 
 
• Fundação Getúlio Vargas – Processo de Comunicação e Comunicação Institucional 
• Faculdade Sul Mineira – Revisão de Textos 
• Faculdade Sul Mineira – Tradução de Textos 
• Prime Cursos – Nova Ortografia da Língua Portuguesa 
• Prime Cursos – Chefia & Liderança 
• Prime Cursos – Marketing e Gestão Empresarial 
• Prime Cursos – Secretariado 
• Universidade Paulista – Produção e Interpretação de Textos 

 

 

FORMAÇÃO ACADÊMICA 
 
• Graduação: Universidade Paulista, Licenciatura Plena em Letras, 2007. 
• Pós-Graduação: Centro Universitário Anhanguera, Latu-Sensu em Tradução, 2010. 
• Pós-Graduação: Pontifícia Universidade Católica, Latu-Sensu em Administração de Empresas, 2018 

(cursando). 
 
 
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES E AÇÕES VOLUNTÁRIAS: 
 
Viagem aos Estados Unidos e para Argentina, para aprimorar conhecimentos profissionais e de idiomas. 
Trabalhos voluntários realizados: educador, aluno-formador da Universidade Paulista aos sábados, 
ministrando aulas de Inglês Instrumental e Gramática Básica da Língua Inglesa e palestrante. 
Tradutor voluntário da TED Conferences, desde 2017. 
 
Conhecimentos em ferramentas em Wordfast e Tradus. 
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São Paulo, 01 de julho de 2019. 
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