Serviços disponíveis
Regular:
Serviço Expresso:

TRADUÇÕES PESSOAIS

5 dias úteis, ou
mínimo de 2 dias úteis

Tarifas para tradução
As taxas cobradas dependem do tipo de serviço solicitado e sempre estão baseadas na
quantidade de palavras em inglês:
SERVIÇO REGULAR
NÚMERO DE
CUSTO
PALAVRAS
1 a 125 palavras
$35.00
126 a 210 palavras
$40.00
211 palavras ou mais
$0.20/palavra

SERVIÇO EXPRESSO
NÚMERO DE PALAVRAS
CUSTO
1 a 125 palavras
126 a 210 palavras
211 palavras ou mais

$50.00
$60.00
$0.30/palavra

Essas taxas não são aplicáveis para tradução de documentos de natureza comercial ou
corporativa. Há um custo adicional para diagramação e layout em alguns alfabetos não
baseados no alfabeto romano (chinês, japonês, coreano, etc.). A taxa é de $40.00 por página
do documento original, ou mais, dependendo da complexidade do layout.
O que fazer quando precisar de uma tradução
A seguir é o procedimento padrão para fazer um pedido de serviços de tradução:
Traga seus documentos para o Departamento de Traduções da MOSAIC, no seguinte endereço:
5575 Boundary Road
Vancouver, BC V5R 2P9
Telefone: (604) 254-0469 ext. 1221
Horário de atendimento:

Segunda-feira
Terça-feira, quinta-feira, sexta-feira
Quarta-feira

09h00 a 18h00
09h00 a 17h00
09h00 a 15h00

Nosso funcionário de serviço ao cliente irá lhe fornecer uma estimativa de custo que será
baseada em um número estimado de palavras em inglês. Veja que o preço final irá refletir a
quantidade real de palavras em inglês na tradução e, consequentemente, o preço poderá ser
maior do que o estimado. Se você decidir ter seus documentos traduzidos, você será solicitado
a deixar 65% do preço estimado como um depósito para a tradução. O pagamento pode ser
feito em dinheiro, American Express, Visa, MasterCard, ou Interac. Um recibo do depósito será
emitido e este irá incluir as informações sobre sua tradução (valor pago, data e hora de
entrega, as taxas que serão aplicadas para a sua tradução, etc.).
Salvo instruções em contrário, o resultado final serão traduções certificadas, impressas em
papel timbrado do Departamento de Traduções da MOSAIC e acompanhadas de uma cópia do
documento de origem e uma declaração assinada do tradutor confirmando a exatidão da
tradução.
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