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Tradutores/intérpretes jurídicos
República Checa
Esta secção ajuda-o a encontrar um tradutor ou intérprete jurídico na República Checa
Qual é o conteúdo da base de dados de especialistas e intérpretes?
Na base de dados de especialistas, tradutores e intérpretes da República Checa pode procurar pessoas aí inseridas como especialistas, tradutores e
intérpretes – isto é, pessoas habilitadas a exercer as respetivas atividades. As listas de especialistas, tradutores e intérpretes mantidas por cada tribunal
regional contêm uma secção dedicada aos especialistas e outra dedicada aos tradutores e intérpretes. Todos os tradutores e intérpretes que constam da
lista estão habilitados a prestar serviços de interpretação e tradução em relação à língua referida na lista.
A base de dados de especialistas e intérpretes checos é gerida Ministério da Justiça da República Checa. A responsabilidade pela exatidão dos dados é, no
entanto, do tribunal regional competente.
O acesso à base de dados de especialistas e intérpretes é gratuito?
O acesso a esta base de dados é gratuito.
Como procurar um tradutor ou intérprete jurídico na base de dados de especialistas e intérpretes?
Através de um motor de pesquisa simples, pode procurar em linha os dados de contacto (e outros) dos especialistas, tradutores e intérpretes. A pesquisa de
tradutores e intérpretes pode ser feita pela língua em que estão habilitados a trabalhar, pelo tribunal regional em cuja área de jurisdição residem ou pelo seu
nome e apelido.
Última atualização: 15/06/2020
As diferentes versões linguísticas desta página são da responsabilidade dos respetivos Estados-Membros. As traduções da versão original são efetuadas
pelos serviços da Comissão Europeia. A entidade nacional competente pode, no entanto, ter introduzido alterações no original que ainda não figurem nas
respetivas traduções. A Comissão Europeia declina toda e qualquer responsabilidade quanto às informações ou aos dados contidos ou referidos neste
documento. Por favor, leia o aviso legal para verificar os direitos de autor em vigor no Estado-Membro responsável por esta página.

