“ Embaixadores da Cultura e Profissionalismo em Portugal”

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

Requisitos Mínimos para Certificação de Guias Intérpretes Oficiais pelo SNATTI

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
















Ter concluído uma licenciatura na área de Turismo.
Ter concluído uma licenciatura na área das Ciências Sociais (Historia e Línguas) e uma
Pós Graduação, Doutoramento ou Mestrado na área do Turismo.
Apresentação do respectivo certificado de curso.
Estes candidatos devem propor-se a um exame prático junto do Departamento de
Qualidade e Certificação, por forma a serem reconhecidos como Guias Intérpretes
Oficiais 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 apreciar a veracidade dos documentos apresentados 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 devem apresentar provas na língua materna e em dois idiomas
estrangeiros à sua escolha. Devem, no entanto, solicitar no acto de inscrição os
idiomas requeridos, para que o SNATTI encontre júri capaz para tal. No caso dos
candidatos não-lusófonos, o português deverá ser um dos idiomas estrangeiros
obrigatórios.
Os candidatos com formação estrangeira que pretendam trabalhar em Portugal,
devem apresentar o diploma de equivalência ao curso superior de turismo,
reconhecida pelo Estado Português.
Os candidatos considerados APTOS e que procedam à inscrição na instituição como
associados terão direito, mediante pagamento, ao crachá identificativo de Guia
Intérprete Oficial e restantes regalias.
A prova terá normalmente lugar nos finais do mês de Janeiro.
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 terá a duração de 2h00 a 2h30 e será composta por três partes técnicas:
1. Prova em Autocarro de Turismo e/ou a pé (visita guiada e panorâmica de
uma cidade).
2. Visita guiada de um monumento nacional (interior e/ou exterior).
3. Visita guiada de um museu nacional ou municipal.
4. Durante a prova e, sempre que o júri (grupo de turistas) achar oportuno, o
candidato poderá ser inquirido sobre generalidades de Portugal (história,
gastronomia, cultura, etnografia, actualidades, religião, etc.).
5. Estas provas terão de ser prestadas na língua materna e nos idiomas
estrangeiros, escolhidos, no acto de inscrição, pelo candidato, alternando a
avaliação entre os mesmos, segundo indicação do membro do Departamento
de Qualidade e Certificação e, no momento da realização da Prova de
Qualidade.
6. Os locais para a realização da prova serão sempre escolhidos pelo SNATTI
variando anualmente o local da prestação da mesma.



As avaliações são quantitativas (0 a 20) para a classificação da prova e qualitativas
(APTO E NÃO APTO) para efeitos de certificação.
As inscrições devem ser efectuadas para os e-mails qualidade@snatti.com e
info@snatti.com (envio de certificado do curso, idiomas a avaliar, nome, morada,
número de contribuinte e contacto telefónico).
O pagamento só poderá ser efectuado depois do aval do Departamento de
Qualidade.




Visto e aprovado pela Direcção Nacional e pelo Departamento de Qualidade do SNATTI
em Fevereiro de 2016 e ratificado pela Assembleia geral a 01 de Março de 2016.
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