ポルトガル語版

平成 30 年度
公共職業訓練

募集案内

【Treinamento dirigido por Kabushikigaisha Sasnet】
Treinamento Profissional para estrangeiros com resid ência fixa

パソコンビジネス科
CURSO DE COMPUTAÇÃO COMERCIAL

訓練番号：浜 8-3AC1
○ 3 Meses de Curso
○ Gratuito
○ Intérprete em Português

Aprender de maneira geral as habilidades em computação e a comunicação no idioma japonês, exigidas pelas
empresas.Permitindo assim,aspirar um emprego numa ampla gama de companhias,juntamente com o trabalho
voltado para a informática. Como apoio para busca de emprego,realizaremos uma consulta profissional utilizando a
ficha de trabalho (Job Card)
TIPOS DE TRABALHO

Emprego em escritórios, em vendas,,no comércio,etc.

Conteúdo

Teoria・Prática

Matérias

Horas

Comunicação em japonês (como recepcionar o visitante,maneiras de atender o
telefone ,informar,contactar ,consultar,tratamento e formas de servir o cliente.

36h

Utilização básica do computador (conceitos básicos,internet,correio eletrônico)

18h

Básico do Word ( Criar documentos comerciais)

42h

Prática do Word (Criar documento administrativo)

42h

Básico do Excel (Criar tabelas comerciais)

42h

Aplicação do Excel (elaborar formulários e planilhas)

42h

MOS word/excel estratégias de estudo (preparação e exercícios simulados) para a prova

60h

Apresentação (elaboração do slide/resumo do trabalho feito em classe)

24h

Como apoio (sistema de contratação japonesa,leis trabalhista,auto análise,auto
compreensão ,compreender o trabalho,cuidados com a saúde mental, formas de preencher o
currículo,forma de procurar emprego por meio da Hello Work, simulação de entrevista e business
manner.
Orientação・ outros

28h
2h
336h

TOTAL

※O conteúdo da disciplina e a distribuição dos horários mencionados e previsto acima ,estarão sujeito as alterações.

Período do Treinamento

Período da Inscrição

1/8/2018 (quarta) a 31/10/2018 (quarta)

18/6/2018 (segunda) a 12/7/2018 (quinta)

9：20 as 15：50 Dependendo da programação poderá
ocorrer modificação no horário.

・A inscrição do curso não será efetuado por ordem
de chegada.
・Inscreva-se dentro do prazo.
※Porém, a data para a inscrição na Creche será até
o dia 5/07 (quinta-feira), por ordem de inscrição.
Aos interessados,vejam o verso desse panfleto.

Local

Local da Inscrição

SASNET HOMBUKOU
Hamamatsu-shi Higashi-ku Miyatake-cho 728
Hamamatsu Sport Center 7゜andar

Na Hello Work da sua Jurisdição.
・Consulte a Hello Work e somente após realize a
inscrição.

Vagas

Requisitos

Segunda á sexta,exceto sábado domingo e feriados

Horário

15 Pessoas（No caso de haver poucos
candidatos,o curso poderá ser cancelado）
Taxa
Taxa do Curso GRATUITO
Taxa do livros didáticos：8,064 ienes.
Taxa dos exame：aos interessados,pagar a parte.
・Microsoft Office Specialist Word 2016: (10,584 ienes)
・Microsoft Office Specialist Excel 2016: (10,584 ienes)
・Exame de comunicação prática em japonês
PJC Bridge: (4,900 ienes)
※data da Prova: aplicável a qualquer momento.
Local: Sasnet Hombukou

①
②
③

Pessoas que foram reconhecidas pela Hello Work, como
aptas para cursar o Treinamento.
Pessoas que possuem o visto em dia sem limite,e
tenham o desejo de viver e trabalhar no Japão.
Pessoas que não tenham dificuldade na conversação
do cotidiano em japonês e saibam ler e escrever
hiragana e katakana.

Aviso
※

As pessoas que já tenham participado de algum
curso do Colégio Técnico e não tenha 1 ano,não
será possível a participação deste Treinamento.

PROVA DE SELEÇÃO DE CANDIDATOS
DATA
LOCAL
CONTEÚDO
MATERIAIS
NECESSÁRIOS

RESULTADO
AVISO

19 de Julho de 2018 (Quinta-feira) Início as 9：00 h da manhã

COLÉGIO TÉCNICO DE HAMAMATSU
(Hamamatsu-shi Higashi-ku Koike-cho 2444-1)
Leitura e escrita do hiragana e katakana, análise de propósito (redação simples) e entrevista.

Caneta preta, lápis e borracha,2 fotos coloridas (30mm×25mm ) e 1 selo de 252 ienes.
25 de Julho de 2018 (Quarta-feira) o resultado será enviado via correio.
Não haverá outro comunicado em relação a prova de seleção e explicação para o ingresso,
portanto os candidatos deverão comparecer sem falta.

※CRECHE Este Treinamento tem a possibilidade de utilização do serviço de creche.
REQUISITOS

HORÁRIO
INSCRIÇÃO

AVISO

Pais com filhos em idade pré-escolar,que por motivo do treinamento,estão impossibilitados de cuidar
de seus filhos e os familiares que residam juntos também.
Mesmo as pessoas que preencham os requisitos,poderá ter a sua vaga-creche recusada,devido ao
grande número de inscritos.
Durante o horário do Treinamento (horário de descanso) e os 30 minutos previos e posteriores.
Juntamente com a inscrição do curso, entregue o formulário da creche no balcão de treinamento,
correspondente a Hello Work do seu domicílio.
Aos pais que se inscreveram para a vaga da creche：poderá ocorrer do Colégio Técnico ou a escola
tercerizada estar entrando em contato com o candidato,antes da prova de seleção ou do ingresso.

LOCAL DA PROVA 19/7/2018

LOCAL DO TREINAMENTO 1/08/2018

COLÉGIO TÉCNICO DE HAMAMATSU

SASNET HOMBUKOU

〒435-0056
Hamamatsu-shi Higashi-ku Koike-cho 2444-1
☎053-462-5602

〒435-0043
Hamamatsu-shi Higashi-ku Miyatake-cho 728
Hamamatsu Sport Center 7゜andar
☎053-424-8811

Trem：Linha Enshu (Trem vermelho)
Da Estação Shin Hamamatsu,descer na estação
Jidousha Gakkou mae,15 minutos caminhando.
Ônibus：da Estação Hamamatsu plataforma 10 ônibus
No74 ou 77 descer no Shopping Center Aeon de
Itino,3 minutos a pé,em frente ao Family Mart
(Estacionamento Gratuito)

Ônibus (Entetsu ): Da Estação de Hamamatsu
Plataforma 9 ônibus No 80 descer no ponto
OOKABANISHI,5 minutos pé.
※Estacionamento 2,000 ienes/mensal

※ ATENCAO：O LOCAL DA PROVA E DO TREINAMENTO SÃO EM LOCAIS DIFERENTES.
INFORMAÇÕES

COLÉGIO TÉCNICO DE HAMAMATSU Hamamatsu-shi Higashi-ku Koike-cho 2444-1
Tel：053-462-5602 Setor de Treinamento com Irie (Port/Esp)

