ポルトガル語版

Ano Reiwa 4 Treinamento Profissional Público
【ORGANIZAÇÃO DO TREINAMENTO: ENTIDADE NPO FILIPINO NAGKAISA】
Curso No：5-04-22-144-03-0140

(TREINAMENTO PARA RESIDENTES ESTRANGEIROS）

CURSO DE VENDAS E ATENDIMENTO AO CLIENTE②

○ 3 Meses
○ Participação:Gratuita
○ Com Intérprete

Com a finalidade de conduzir para trabalhos de Vendas e atendimento ao Público,adquirindo técnicas
necessárias de Comunicação Comercial (em japonês) e os conhecimentos básicos de Informática do
Word e Excel.

PERÍODO DE
INSCRIÇÃO

VAGAS
PERÍODO DO

9 de agosto de 2022 (terça) à 16 de setembro de 2022 (sexta)
※Para utilizar o serviço da creche, inscrevam-se até o dia 9 de setembro (sexta)

15 pessoas (caso não houver candidatos,o curso poderá ser cancelado)
7 de outubro de 2022 (sexta) à 6 de janeiro de 2023 (sexta)

TREINAMENTO

1０：００ às １５：３０
HORÁRIO DO
TREINAMENTO

（por regra de segunda a sexta exceto feriados）
Porém,haverá dias que as aulas será somente na parte da manhã e as vezes até 16:25 hs

LOCAL DO

KAMI KOUEN SOUGOU CENTER

TREINAMENTO

HAMAMATSU-SHI MINAMI-KU ZORACHO 920-2

MAPA

①Pessoas que efetuaram o cadastro na Hello Work e foram reconhecidas com a
necessidade de cursar este treinamento para reempregar-se.

REQUISITOS
NECESSÁRIOS

② Estrangeiro(a) com residência de longa permanência, que possui visto japonês de
trabalho sem restrição e que deseja residir e tem a intençäo de trabalhar no Japão.
③Pessoas que não tenham dificuldades na conversação do cotidiano da Língua Japonesa e
conseguem ler e escrever o "hiragana" e o" katakana".

CONTEÚDO DO

Excel,Word,etiqueta empresarial do Japão,formas de escrever um currículo e o histórico de

TREINAMENTO

trabalho necessário para procurar emprego.
●LIVROS DIDÁTICOS：¥11,116 (imposto incluso)
【Aos interessados】Teste adicional,imposto esta incluso.

CUSTOS

●Exame Prático da Comunicação Japonesa PJC Bridge：¥4.400
●Excel (Exame de reconhecimento de habilidade de elaboração de tabelas de cálculos Nível 3)： ¥5.900

INSCRIÇÃO

Na Hello Work da jurisdição do seu endereço residencial.

★PROVA DE SELEÇÃO★
26 de setembro de 2022 (segunda-feira)
DATA E HORÁRIO

Início à 9 horas da manhã.
※Deverá estar sentado 5 minutos antes do início da prova.

COLÉGIO TÉCNICO DE HAMAMATSU
LOCAL DA PROVA (Hamamatsu-shi Higashi-ku Koike-cho 2444-1)
DE SELEÇÃO

※No dia da Prova de Seleção,não haverá creche.
※Há estacionamento gratuito para carros e bicicletas.

MAPA

CONTEÚDO

Prova escrita (habilidade na leitura e escrita do hiragana e katakana)

DA PROVA

redação de propósitos e entrevista.

Material para anotação ( lápis, caneta, borracha)
MATERIAIS
NECESSÁRIOS

RESULTADO

selo no valor de ¥254 ienes (para o envio do resultado)
2 fotografias coloridas 30mm × 25mm (no verso,escreva seu nome)

Será enviado pelo correio no dia 30 de setembro de 2022 (sexta)

●Após a inscrição,compareça impreterivelmente no dia da prova de seleção.

OUTROS

●Caso não possa comparecer,entre em contato sem falta.
●【TEL】053-462-5602
●Não se esqueça de higienizar as mãos e utilizar a máscara.

COLÉGIO TÉCNICO DE HAMAMATSU
INFORMAÇÕES

【TEL】053-462-5602
【END】Hamamatsu-shi Higashi-ku Koike-cho 2444-1

