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Experiências de trabalhos

Vitor Mateus Vieira de araujo

* Também traduzimos 

textos em português 

para esses dois 
idiomas.



AFILIADO

Meu trabalho como afiliado é 

receber comissões para indicar 

/ promover produtos de outras 

pessoas. Para cada venda que 

faço em um produto específico, 

recebo uma comissão definida 

pelo Produtor. 

Onde trabalho como afiliado? 

FACEBOOOK E INSTAGRAMA.



Como é na prática.

Pego o produto, faço desidne, a copy e 
finalmente o coloco no meu Instagram 
e Facebook.

PRODUTO QUE EU VENDO. MUDE 

SUA ROTINA. (Curso online )

http://bit.ly/emprededordigitalmsr

Observação: este curso é 

para aprender a vender na 

internet.



Estes são alguns 

exemplos do meu 

design sobre o 

produto mude sua 

rotina.



O próximo curso foi 

aprender a trabalhar 

em casa com o método 

Home Office.

Link:

https://bit.ly/FormulaHo

meOfficee



Estes são alguns 

exemplos do 

meu design no 

método Home 

Office.



Eu faço design para esse 

instagram

@mateus_empreendedor1

Este instagram foi feito no 

intuito de motivar as pessoas 

com mensagem e fotos para 

refletir.

https://instagram.com/mateu

s_empreendedor1?igshid=1r

40ol5nafx3t





Comecei tambem o meu 

trabalho como afiliado na 

plataforma Hotmart.

Trabalho como afiliado há 

quaze 3 anos e sempre tento 

melhorar cada vez mais. 

Busco sempre atender bem 

os meus clientes e entregar 

o trabalho do jeitinho que 

foi pedido.



Tradução de Textos

Eu traduzo textos ja ah 2 anos, 

comecei a traduzir para pessoas em 

minhas cidades, depois de algum 

tempo eu estava trabalhando na 

etepes e foi onde realmente 

melhorou e aprendi a 

traduzir.Traduzir apenas textos, e-

books podemos tentar, mas eu 

sempre trabalhei na tradução de 

textos.



High school classroom management.

Texto Original
Texto Traduzido

Acesse os 

links 

abaixo.

https://drive.google.com/file/d/1KfqFEI9mYr7

207BSNdbDI0aPNlsz0bLn/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1LNEteO0Zkh_fm5M

InUwZGwuNLLfQTKwQ/view?usp=drivesdk



https://drive.google.com/file/d/1LZxMaaDli5KbxH-

uxwv6rE21gh7qMJ0o/view?usp=drivesdk

EL GOBIERNO RUSO APROBÓ UN CONCEPTO DE POLÍTICA 

migratoria hasta 2020

https://drive.google.com/file/d/1LktcCSoyCMB

TgyebAstDGkAEFElaKlEJ/view?usp=drivesdk

Original text Translated Texts

access the 

links below.



Bem, ai está um pouco do que eu faço, este é o meu trabalho, espero 

que vocês gostem. 

Muito Obrigado!

Quero procurar novos empregos, aprendizado, conhecimento e 

sempre fazer o que mais gosto, trabalhando como freelancer.

Sou um cara muito focado em tudo o que faço, organizado, 

talentoso, disposto, determinado e com a certeza de que estou 

pronto para fazer qualquer tipo de trabalho na minha área e entregar 

da maneira que o cliente desejar.


