
＜＜＜＜Data do exame para checar o nível do idioma japonês Data do exame para checar o nível do idioma japonês Data do exame para checar o nível do idioma japonês Data do exame para checar o nível do idioma japonês ＞＞＞＞    

Data:Data:Data:Data:  9 de Maio de 2011 (segunda-feira)  18:00～19:30 hrs.   Local:Local:Local:Local: Sub-Prefeitura de Daito 

Data:Data:Data:Data: 18 de Maio de 2011 (quarta-feira)    10:00～12:00 hrs.   Local:Local:Local:Local: Sub-Prefeitura de Daito 

Data:Data:Data:Data:    17 de Maio de 2011 (terça-feira)     10:00～12:00 hrs.   Local:Local:Local:Local: Pavilhão de Ciclo Biológico. 

 ････Deve prestar este exame de classificação do nível para detrminar a que classe irá pertencer. 

････Para quem não se enquadrar nos requisitos acima, há possibilidade de ser solicitado para participar do próximo curso. 

 

 

 

Cidade de Cidade de Cidade de Cidade de ＫａｋｅｇａｗａＫａｋｅｇａｗａＫａｋｅｇａｗａＫａｋｅｇａｗａ    , , , , Província de Província de Província de Província de ＳｈｉｚｕｏｋａＳｈｉｚｕｏｋａＳｈｉｚｕｏｋａＳｈｉｚｕｏｋａ    
 
O Ministério da Saúde, Trabalho e Bem Estar Social, oferece aos estrangeiros residentes como os nikkeis 
que estão à procura de trabalho no Japão, um curso para aperfeiçoamento da língua japonesa, com o 
objetivo de auxiliar capacidade da língua japonesa e colocar-se num trabalho estável através do mesmo. 
RequisitosRequisitosRequisitosRequisitos：：：：    

・ Por regra, deverá ter a nacionalidade Sul-americana, como brasileira, peruana etc. e possuir o visto do tipo 
“Cônjuge ou filho de japonês ( Nihonjin no haigusha to )”, “Residente permanente ( Eijusha )”, “Cônjuge ou 
filho do titular do visto permanente ( Eijusha no haigusha to )” e “Residente por longo período ( Teijusha )” 

・ Quem deseja começar logo um novo trabalho, mas que possui dificuldades em encontrar um trabalho estável, 
por falta de conhecimento da língua japonesa, conhecimentos e capacitação sobre o modo de trabalhar no 
Japão e leis japonesas  

・ Quem se enquadra nos requisitos acima e que for aprovado pela Hello Work 

Conteúdo do TreinamenConteúdo do TreinamenConteúdo do TreinamenConteúdo do Treinamentotototo：：：：    

・ Aprendizado da língua japonesa (Conhecimentos necessários da língua japonesa para se trabalhar no Japão e 
também efetuar a busca de trabalho) 

・ Modo de trabalhar no Japão,Como se comportar em uma entrevista, Como preparar o Currículo 
・ Palestras sobre sistema de seguro social(Shakai hoken seido) no Japão e leis japonesas 
・ Experiência no local de trabalho (visitas), etc. 

PeríodoPeríodoPeríodoPeríodo：：：：                                                                                                                        . ※Podera haver pequenas mudancas nos dias e horarios.    

Curso Local  Horário Início de curso Término de curso 

Ｎível 1 
Sub-Ｐrefeitura de 

Daito 

Segunda～Sexta 

19:00～21:00    

（a noite） 

17 de Maio 

de 2011 

11 de Agosto 

de 2011 

Nível 2 
Sub-Ｐrefeitura de 

Daito 

Terça～Sexta 

9:00～13:00 

 (de manhã) 

27 de Maio 

de 2011 

21 de Julho 

de 2011 

  Nível 2 

Pavilhão de Ciclo 

Biológico da Cidade de 

Kakegawa 

Segunda～Quinta 

9:00～13:00 

 (de manhã) 

27 de Maio 

de 2011 

21 de Julho 

de 2011 

TaxaTaxaTaxaTaxa：：：：    Gratuito (porém, as despesas de conduçáo até local do treinamento será por conta do estudante) 

LocalLocalLocalLocal：：：： Sala 1: Sub-Prefeitura de Daito (Centro de Intercâmbio de Daito – 30 andar). 
     Endereço: Kakegawa-Shi, Mitsumata 620. 

・ De ônibus： utilizar o ônibus da linha Osaka-sen no ponto número 3 do terminal da saída norte da estação de Kakegawa e 
desembarcar no ponto Daito Shisho. 

・ De carro： aproximadamente 30 minutos em direção ao sul da saída Kakegawa da rodovia expressa Tomei. 
・ Há estacionamento gratuito no local de realização do curso. 

        Sala 2 : Centro de Saneamento da cidade de Kakegawa (Pavilhão de Ciclo Biológico – 20 andar). 
     Endereço: Kakegawa-Shi, Nagaya 709-7. 

・ De trem： 3 minutos a pé da estação Kakegawa Shiyakusho Mae, linha Tenryu Hamanako Tetsudo. 
・ De ônibus： desembarcar no ponto Shiyakusho da linha de ônibus circular da cidade. 
・ De carro： a 10 minutos da saída Kakegawa da rodovia expressa Tomei. 
・ Há estacionamento gratuito no local de realização do curso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
    
    
    

GRATUITO! 

ポルトガル語 



< INFORMAÇÕES >< INFORMAÇÕES >< INFORMAÇÕES >< INFORMAÇÕES >    
★★★★HELLO WORK de Kakegawa  (Agência Pública de Empregos)  HELLO WORK de Kakegawa  (Agência Pública de Empregos)  HELLO WORK de Kakegawa  (Agência Pública de Empregos)  HELLO WORK de Kakegawa  (Agência Pública de Empregos)      

〒〒〒〒436436436436----0073007300730073        KakegawaKakegawaKakegawaKakegawa----shi, shi, shi, shi,  Kaneshiro 71 Kaneshiro 71 Kaneshiro 71 Kaneshiro 71        ☎ ☎ ☎ ☎ 0537053705370537----22222222----4185  (das 84185  (das 84185  (das 84185  (das 8：：：：30 às 1730 às 1730 às 1730 às 17：：：：15 horas).15 horas).15 horas).15 horas).    
★★★★JICE / Coordenador Local do Curso: Endo TomJICE / Coordenador Local do Curso: Endo TomJICE / Coordenador Local do Curso: Endo TomJICE / Coordenador Local do Curso: Endo Tomiya       iya       iya       iya        ☎ ☎ ☎ ☎    080080080080----5952595259525952----6831683168316831    

(em Português, Español, e Japonês(em Português, Español, e Japonês(em Português, Español, e Japonês(em Português, Español, e Japonês)))) 

    

◇Nível1; Pessoas que falam um pouco de japonés, porém náo conseguem ler ou escrever o hiragana e katakana. 

◇Nível2; Pessoas que coneguem ler e escrever o hiragana e katakana, falam em pouco de japonés, porén náo cnoseguem falar de 

forma polida. 

    
InscriçãoInscriçãoInscriçãoInscrição：：：：        

Fa ça a inscriçao através de uma consulta na Hello Work de Kakegawa entregando a ficha de inscrição junto a uma foto 
3cmX4cm e o Gaikokujin torokusho. 

    
ObsObsObsObs：：：：  

・ Se o número de candidatos inscritos não alcançar o mínimo de 18  pessoas, o curso será cancelado. 
・ Antes do início do curso, é necessário que o candidato estude o hiragana e katakana . 
・ Entregaremos uma cópia de exercícios para que possa estudar sozinho. 

  

Mapa do local:Mapa do local:Mapa do local:Mapa do local:        

・・・・SubSubSubSub----Prefeitura de Daito (CentPrefeitura de Daito (CentPrefeitura de Daito (CentPrefeitura de Daito (Centro de Intercâmbio de Daito).ro de Intercâmbio de Daito).ro de Intercâmbio de Daito).ro de Intercâmbio de Daito).    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

・・・・Pavilhão de Ciclo Biológico da Cidade de Kakegawa.Pavilhão de Ciclo Biológico da Cidade de Kakegawa.Pavilhão de Ciclo Biológico da Cidade de Kakegawa.Pavilhão de Ciclo Biológico da Cidade de Kakegawa.    

Realizado por JICE(Centro de Cooperação Internacional do Japão)Realizado por JICE(Centro de Cooperação Internacional do Japão)Realizado por JICE(Centro de Cooperação Internacional do Japão)Realizado por JICE(Centro de Cooperação Internacional do Japão)    

                                                                                        http://shttp://shttp://shttp://sv2.jice.org/jigyou/tabunka_p_course.htmv2.jice.org/jigyou/tabunka_p_course.htmv2.jice.org/jigyou/tabunka_p_course.htmv2.jice.org/jigyou/tabunka_p_course.htm    

 

  

 


