平成２９年度
公共職業訓練

募集案内

Treinamento Profissional Público Promovido pelo Governo de Shizuoka e pelo Colégio Técnico de Hamamatsu
名 古 屋 大 原 学 園 浜 松 本 部
Nagoya Ohara Gakuen Hamamatsu Hombu

訓練番号浜３－４V３

介護職員初任者研修科③
CURSO DE ASSISTÊNCIA AOS IDOSOS PARA PRINCIPANTES③

○ ４ Meses de Curso
○ Gratuito
○ Intérprete em Português

Especializar-se profissionalmente e adquirir conhecimentos necessários e técnicos para trabalhar na área de
geriatria(Kaigo). Teremos visita e treinamento em Hospitais e Instituições.Estudo da língua japonesa,envolvendo os
termos técnicos e auxílio no preenchimento do relatório do paciente. Conhecimento das normas profissionais e dicas
úteis para serem utilizados numa entrevista para trabalhar no Japão.Como apoio para busca de emprego,realizaremos
uma consulta profissional (career consulting)

Pontos indispensáveis no Curso
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Trabalho em Instituições e Hospitais
Programação

Compreendendo o Ofício
Conservação da Dignidade e respeito da autosuficiência do próximo
Fundamento da Geriatria
Serviço de bem estar com a colaboração Médica
Técnicas de Comunicação ao Idoso
Estudo sobre o que é a Senilidade
Estudo sobre o que é mal Alzheimer
Estudo sobre o que é a Deficiência
Técnicas e assistência no cotidiano, funcionamento do corpo e da Mente,etc.
Recapitulação･Exame de finalização
Compreensão do serviço de bem estar aos Idosos

Revisão da Matéria

TIPOS DE TRABALHO

Compreensão dos costumes trabalhistas no Japão(regras no local de trabalho) Ieis,segurança e higiene.Termos técnicos da área geriátrica.

Técnica de comunicação.bussines manner, conhecimento geral, prática de como atender ao
telefone em japonês.

Prática e aperfeiçoamento do idioma japonês(leitura e escrita) entre outros
Visita a Instituições e Hospitais
Visita･Treinamento
Aula Técnica
Estudo Didático/Revisão da aula Prática. Exame Final Teórica e Prática
Apoio･Consultas.Job Card,Business Manner,Preenchimento do Currículo Vitae.etc
Orientação･Outros

TOTAL

Horas
8h
12h
8h
12h
8h
8h
8h
4h
101h
7h
4h
18h
42h
66h
6h
24h
70h
28h
4h
438h

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

PERÍODO DO TREINAMENTO

PERÍODO DA INSCRIÇÃO DO CURSO

14/3/2018 (quarta) a 13/7/2018 (sexta)

29/1/2018(segunda) a 23/2/2018(sexta)

Segunda á sexta,exceto sábado domingo e feriado

※Inscrevam-se dentro do prazo

HORÁRIO

A data para a inscrição na Creche será até o dia

9：15 as 16：25 ※Dependendo da programação
poderá ocorrer modificação no horário.

16 de fevereiro (sexta-feira) por ordem de inscrição.

LOCAL

LOCAL DA INSCRIÇÃO
Na Hello Work da sua Jurisdição.

OHARA BOKIJOUHOU IRYOU SENMON GAKKOU HAMAMATSUKOU

〒433-0928
Hamamatsu-shi Naka-ku Itaya machi 101-8 （veja o mapa no
verso)

VAGAS
12 Pessoas（No caso de haver poucos
candidatos,o curso poderá ser cancelado）
TAXA
GRATUITO (coberto pela despesa pública)
Porém,há taxa de materiais didáticos：10.800 ienes.

●Taxa de Seguro Geral de Treinamento : 500 a
900 ienes (aproximadamente)
●Taxa para prestar exame médico: 1 ,700
ienes(aproximadamente)

Aos interessados,vejam o verso desse panfleto.

※Consulte a Hello Work e somente após realize a inscrição.

REQUISITOS
①Pessoas que possuem forte desejo de encontrar trabalho e
tenham como objetivo trabalhar na área Geriátrica.
②Pessoas que foram reconhecidas pela Hello Work como aptas
para cursar o Treinamento.
③Pessoas que possuem o visto em dia sem limite para trabalhar,
e tenham desejo de viver e trabalhar no Japão.
④Pessoas que conseguem falar o idioma japonês(conversação do
cotidiano)e conseguem ler e escrever o hiragana e o katakana.

AVISO

※ As pessoas que já tenham participado de algum
outro curso do Colégio Técnico e nao possui 1 ano
não será possível a participação deste Treinamento.
ポルトガル語

PROVA DE SELEÇÃO DOS CANDIDATOS
DATA
LOCAL

1 de março de 2018 (quinta-feira) Inicio as 9:00 h da manhã (Estar até 8:50 h)
COLÉGIO TÉCNICO DE HAMAMATSU

Hamamatsu-shi Higashi-ku Koike-cho 2444-1

CONTEÚDO Leitura e escrita do hiragana e katakana,análise de propósito (redação simples) e entrevista.
MATERIAIS
NECESSÁRIOS

Caneta preta,lápis e borracha,2 fotos coloridas 30mm×25mm e 1 selo de 252 ienes.

RESULTADO 6 de março de 2018 (terça-feira)
AVISO
※CRECHE

Não haverá outro comunicado em relação a prova de seleção e explicação para o
ingresso,portanto os candidatos deverão comparecer sem falta.
Este Treinamento tem a possibilidade da utilização do serviço de creche

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.
REQUISITOS
Mesmo as pessoas que preencham os requisitos,poderá ter a sua vaga-creche
recusada,devido ao grande número de inscritos.

HORÁRIO 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
INSCRIÇÃO
treinamento,correspondente a Hello Work do seu domicílio.
AVISO

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.

COLÉGIO TÉCNICO DE HAMAMATSU (053-462-5602)

Trem：Linha Enshu (Trem vermelho)
Da Estação Shin Hamamatsu,descer na estação
Jidousha Gakkou mae,15 minutos caminhando.
Ônibus：da Estação de Hamamatsu plataforma 10
ônibus No 74 ou 77 descer no Shopping Center Aeon
de Itino,3 min caminhando em frente ao Family Mart.
(Estacionamento Gratuito)

OHARA BOKI JOUHOU IRYOU SENMOM GAKKOU
HAMAMATSU KOU (053-455-4419)

Da Estação JR Hamamatsu 5 minutos
caminhando.
Da Estação Dai Ichi Douri 2 minutos
caminhando (trem vermelho)
※Para aquelas pessoas que desejam frequentar a
escola de carro,indicamos estacionamento pago.
(4 horas de estacionamento 300 ienes e 8 horas 600
ienes)

ATENÇÃO：O LOCAL DA PROVA DE SELEÇÃO E DO TREINAMENTO SÃO EM LOCAIS DIFERENTES.

INFORMAÇÕES

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

