POLÍTICA DO SITE

O site www.catalogodetradutores.com promove a divulgação do trabalho profissional realizado
por intérpretes e tradutores de diversos idiomas e regiões do mundo, por meio da hospedagem do conteúdo
referente aos dados dos profissionais membros do site, funcionando como mero aproximador entre o
CLIENTE e o INTÉRPRETE / TRADUTOR.
CLIENTE: é a pessoa de direito público ou privado, pessoa física ou jurídica, interessada em
contratar serviços do profissional intérprete e/ou tradutor.
INTÉRPRETE / TRADUTOR: é o profissional cujos dados se encontram devidamente
cadastrados no SITE, habilitado no idioma declarado e disponível para ser contratado a prestar serviços de
interpretação e/ou tradução.
O site tem a seguinte política:
O CLIENTE interessado em contratar serviços de intérprete e/ou tradutor deverá aceitar as
condições gerais da política do site.
O CLIENTE tem a livre escolha do profissional que atenda às suas necessidades. Em caso de
não disponibilidade ou outro motivo que impossibilite a contratação do profissional inicialmente escolhido, o
Cliente poderá selecionar outro intérprete ou tradutor substituto.
O CLIENTE é responsável pelo pagamento dos honorários do tradutor /intérprete contratado.
O CLIENTE é responsável pelo envio do material necessário para a preparação do intérprete,
dentro do prazo negociado entre as partes. Após a prestação do serviço, desde que enviado o material no
prazo previsto, o Cliente receberá um formulário para avaliação do serviço.
Avaliações negativas sobre serviços prestados pelo mesmo Intérprete / Tradutor no período de
doze (12) meses poderão implicar em seu desligamento do site, com a remoção de todos os seus dados e
rescisão contratual antecipada.
O INTÉRPRETE / TRADUTOR manterá em sigilo todas as informações técnicas e outras
relacionadas ao serviço e não utilizará tais informações para obter qualquer vantagem pessoal ou de modo a
prejudicar o cliente ou terceiros, responsabilizando-se pelos eventuais danos.
O INTÉRPRETE / TRADUTOR é responsável pela manutenção e atualização de seus próprios
dados no site e pela exatidão das informações que incluir em seu perfil no site.
O INTÉRPRETE / TRADUTOR escolhido terá quatro (4) horas para responder à solicitação do
cliente. Caso não responda dentro desse prazo ou não esteja disponível, o Site se encarregará da indicação de
um substituto.
O SITE é mero aproximador entre as partes e não se responsabiliza por obrigações civis, penais,
trabalhistas, previdenciárias, sociais, securitárias, tributárias ou de qualquer outra natureza ligadas ao
exercício da atividade profissional do Intérprete / Tradutor ou do Cliente.
O SITE cobrará do CLIENTE uma taxa administrativa de 7,5% sobre os serviços contratados
por intermédio do site. Esse valor deverá ser pago em até três (3) dias antes da realização do evento, por
meio de boleto, Paypal, depósito bancário ou cartão de crédito.

a) Nos serviços de INTERPRETAÇÃO, esse valor deverá ser pago antes da realização do evento.
b) Nos serviços de TRADUÇÃO ESCRITA, o SITE cobrará a mesma taxa administrativa (5% a 10%) sobre
os serviços contratados por seu intermédio. Esse valor deverá ser pago imediatamente após a quitação dos
serviços pelo Cliente, conforme o prazo estipulado entre Cliente e Tradutor.
c) Nos serviços de TRADUÇÂO JURAMENTADA feitos por tradutor público nomeado no Brasil o SITE
segue as determinações legais e a tabela de preços vigentes em cada Estado da Federação.
Fica eleito o foro de São Paulo e a legislação brasileira para dirimir dúvidas que envolvam a
discussão de interesse do site, restringindo-se aos objetos de sua responsabilidade: a divulgação dos serviços
de intérprete e tradutor e a aproximação entre cliente e intérprete.
Todos os direitos autorais estão reservados.

