
 
Certified Sommelier Examination 

07 de abril de 2017 
SÃO PAULO  

O Certified Examination consiste em um teste a ser realizado em um único dia, dividido em três segmentos: 
Degustação, Teoria e Serviço. Como não serão ministradas aulas formais, sugerimos que você tenha experiência 
mínima de três anos na indústria para esse exame. Sem a referida experiência na indústria, o exame será 
extremamente desafiador. Os alunos devem vir preparados para fazer o exame, com as roupas adequadas e 
equipados para serviço de vinho profissional. Os alunos deverão atingir um aproveitamento mínimo de 60%  em cada 
segmento para serem aprovados. O índice de aprovação para o Exame de Certificação é de aproximadamente 63%. 

Exame de Degustação: Com base nos critérios de degustação do Court of Master Sommeliers Deductive Tasting 
Method, os candidatos deverão usar sua melhor capacidade para descrever e identificar quatro vinhos (dois brancos 
e dois tintos).  Será aplicado um exame de degustação que deverá ser concluído em 30 minutos.  

Exame Teórico: O objetivo do exame teórico é avaliar o conhecimento e compreensão do candidato sobre o mundo 
dos vinhos, bebidas e o ofício do sommelier. O exame consiste em questões de múltipla escolha, respostas breves, 
cálculos simples de matemática e exercícios de associação. Os candidatos devem concluir o exame com 45 perguntas 
dentro de 35 minutos.  

Exame de serviço: O exame prático de serviço se assemelha a um ambiente de restaurante real e os candidatos 
precisam demonstrar suas estratégias de vendas e conhecimento durante a realização de várias atividades à mesa. 
Os candidatos deverão abrir vinhos espumantes ou tranquilos, recomendar coquetéis ou destilados, discutir opções 
de combinações de pratos com vinhos e demonstrar, de modo geral, suas habilidades como sommelier de 
restaurante. 
 
Para a preparação, faça o download dos seguintes documentos que estão na seção Resources (recursos) no 
nosso website: 

1. Certified Recommended Study Resources 
2. Certified Examination Tasting Grids-Red & White 
3. Certified Examination Grape Varieties & Growing Regions-Red & White  
4. CMS Deductive Tasting Format 
5. CMS Service Standards 
6. Todos os “Exam Standards” 

 
Data: Sexta-feira, 07 de abril de 2017 
Horário: Das 8:00hs às 18:00hs 
Local: Tivoli Resort Sao Paulo, Alameda Santos, 1437 - Cerqueira César, São Paulo, 01419-001, Brasil 
Custo: US$ 595 
Idioma: O Certified Examination será oferecido exclusivamente em inglês. Não haverá interpretação 

simultânea. 
Pré-
requisito: 

Os candidatos precisam ter sido aprovados no Introductory Sommelier Course & Examination nos 
últimos três antes para poderem se candidatar ao Certified Examination. 

Instruções 
para 
matrícula: 

Para se inscrever, utilize o link a seguir: https://www.mastersommeliers.org/courses/list/certified-
exam-sao-paulo-brazil. Faça o login usando o seu e-mail ou o seu ID do aluno e a senha. Caso já 
tenha feito um curso/exame no Court of Master Sommeliers, Americas você já possui um ID do 
aluno cadastrado. Se você não se lembrar do seu ID de aluno ou de suas informações para login, 
envie um e-mail para Kady em kdomingos@mastersommeliers.org. 

http://www.mastersommeliers.org/resources
https://www.mastersommeliers.org/courses/list/certified-exam-sao-paulo-brazil
https://www.mastersommeliers.org/courses/list/certified-exam-sao-paulo-brazil
mailto:kdomingos@mastersommeliers.org


 
Bolsas de 
estudo 

Está disponível um número limitado de bolsas de estudo para o Certified a ser aplicado em São 
Paulo. As bolsas serão distribuídas, por ordem de inscrição, a pessoas qualificadas que atuam na 
indústria de serviço de vinho. Para concorrer à bolsa de estudos: 
1) Você deverá devidamente inscrito no programa - veja as instruções para inscrição acima. Você 

terá que apresentar o comprovante de pagamento integral de sua inscrição no valor de US$ 
595,00. A bolsa de estudos é concedida em forma de reembolso. Se você receber uma bolsa de 
estudos de 50%, o valor de US$ 297,50 será creditado na conta do cartão de crédito usado para 
o pagamento dentro de 10 dias após a inscrição. 

2) Após realizar a sua inscrição, envie as seguintes informações por e-mail para 
kdomingos@mastersommeliers.org.  

i. Nome e ID do Aluno  
ii. Empresa e Posição 

iii. Nome e telefone do supervisor 
 

mailto:kdomingos@mastersommeliers.org


 
INSTRUÇÕES PARA INSCRIÇÃO - PASSO-A-PASSO 

CRIAR UM ID DE ALUNO 
1. Acesse o nosso site em https://www.mastersommeliers.org/.  
2. Clique no botão: CREATE A STUDENT ID 

 

 
3. Preencha o formulário 'Student ID' e clique em "Create student ID." Você irá receber um link para informar a sua 
senha. Se você não receber o link na sua caixa de entrada, verifique a sua pasta de spam. Caso não receba o e-mail, 
entre em contto com Kady no e-mail kdomingos@mastersommeliers.org.  

 

 

https://www.mastersommeliers.org/
mailto:kdomingos@mastersommeliers.org


 
INSCRIÇÃO 
1. Cole o link a seguir no seu navegador: https://www.mastersommeliers.org/courses/list/introductory-course-

exam-sao-paulo-brazil. Caso tenha sido aprovado no Introductory e desejar se inscrever no Certified Examination, 
utilize o seguinte link: https://www.mastersommeliers.org/courses/list/certified-exam-sao-paulo-brazil. 

2. Clique no botão: REGISTER 

  
 
3. Faça o login na sua conta usando o seu nome de usuário e sua senha. Caso tenha esquecido o seu nome de usuário 
ou senha, envie um e-mail para kady em kdomingos@mastersommeliers.org.  
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4. Clique no botão: CONTINUE 

 
 
5. Clique no botão: CHECKOUT 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
6. Preencha os dados para faturamento e clique em Continue to Next Step 

 

7. Verifique se os dados estão corretos. 

 

 

 

 

 

 

 



 
8. Informe as informações para pagamento. 

 

9. Leia a Cancellation Policy (Política de Cancelamento). 

 

10. Envie a inscrição clicando em SUBMIT. 

 

 



 
11. Ao realizar a inscrição, você irá receber um número de registro. Você também irá receber dois e-mails: 1) 
confirmação de que a sua inscrição foi recebida e 2) um comprovante da transação. Caso não encontre esses e-mails 
na sua caixa de entrada, verifique a sua pasta de spam.   

 

 

Caso tenha alguma dúvida, entre em contato com Kady em kdomingos@mastersommeliers.org.  
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