“ Embaixadores da Cultura e Profissionalismo em Portugal”

80 ANOS ao Serviço dos Profissionais de Informação Turística Tradutores e Intérpretes

Requisitos Mínimos para Certificação de Correio de Turismo pelo SNATTI

Os candidatos que se proponham a ser certificados pelo SNATTI devem reunir as seguintes
condições:











Ser Guia Intérprete com Carteira Profissional ou Certificação SNATTI
Estes candidatos devem propor-se a uma prova junto do Departamento de Qualidade
e Certificação, por forma a serem reconhecidos como Correios de Turismo pelo
SNATTI.
Esta prova terá como júri obrigatório um Membro do Departamento de Qualidade e
Certificação e um Membro dos Corpos Gerentes do SNATTI e demais convidados que
devem avaliar o trabalho apresentado em formato digital pelo candidato e servirem
de Júri.
Presidirá o membro do SNATTI, responsável pelo Departamento de Qualidade e
Certificação, que deterá voto de qualidade.
Os candidatos considerados APTOS e que procedam à inscrição na instituição como
associados terão direito, mediante pagamento, ao crachá identificativo de Correio de
Turismo e restantes regalias.
A prova terá normalmente lugar nos finais do mês de Fevereiro.
Excepcionalmente poderão as provas ter lugar sempre que a Direcção Nacional
considere oportuno.
A todos os candidatos dados como APTOS será entregue o respectivo Certificado de
Qualidade.
Não haverá lugar a qualquer tipo de recurso ou reembolso.
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A prova para os CORREIOS

DE TURISMO terá os seguintes moldes:

1. Estes devem apresentar um trabalho em formato digital, sobre um país, que
não Portugal. Este trabalho deve ser entregue ao SNATTI, um mês antes da
prova do Júri.
2. Numa segunda fase, o candidato terá que defender presencialmente durante
acerca de uma hora, este mesmo trabalho em sala fechada podendo recorrer
a meios audiovisuais para o fazer. Esta defesa será feita em português assim
como o trabalho escrito.
As avaliações são quantitativas (0 a 20) para a classificação da prova e qualitativas
(APTO E NÃO APTO) para efeitos de certificação.
As inscrições e o envio do trabalho devem ser efectuadas para os e-mails
info@snatti.com e qualidade@snatti.com
O pagamento só poderá ser efectuado após o aval dado pelo Departamento de
Qualidade.
O resultado será comunicado por e-mail no prazo de 10 dias uteis.

Anualmente e depois da AG de Março o SNATTI publicará no site o início e fim das
inscrições.
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