
ポルトガル語版

Ano Reiwa 5 Treinamento Profissional  Público

Especializar-se profissionalmente adquirindo conhecimentos básicos e técnicos para trabalhar na área de geriatria (Kaigo), e aprender a oferecer

assistência para amplo número de usuários.

Ter conhecimento das normas profissionais para serem utilizados numa entrevista para trabalhar no Japão.Como apoio para busca de

emprego,realizaremos consultas profissionais,utilizando o cartão de trabalho (Job card). Faça um seguro abrangente para trainees ou seguro privado

para morte, lesões e responsabilidade por danos a terceiros durante o treinamento. (Assinatura voluntária)

PERÍODO DE INSCRIÇÃO 10 de Fevereiro de 2023 (sexta) à 20 de Março de 2023 (segunda)
※Para utilizar o serviço de creche, inscrevam-se até o dia 13 de março (segunda)

VAGAS 12 pessoas
(No caso de haver poucos candidatos,o curso poderá ser cancelado)

 PERÍODO DO
TREINAMENTO 7 de Abril de 2023 (sexta) à 4 de Agosto de 2023 (sexta)

 HORÁRIO DO
TREINAMENTO ９：１０ às １５：５０

 LOCAL DO
TREINAMENTO

JOB ASSIST COLLEGE
HAMAMATSU CHUOU KOU
Hamamatsu-shi Naka-ku  Kajimachi 124

Maru H Building 5゜andar

※Não há estacionamento

REQUISITOS
 NECESSÁRIOS

CONTEÚDO DO
TREINAMENTO

Conhecimentos e habilidades básicas necessários para trabalhar como cuidador de idosos em
Instituições.
Básico em informática e Terapia Ocupacional no local de trabalho (atividade recreativa)
Aprendizagem de termos geriátricos (conversação em japonês)
Apoio na busca de emprego,preenchimento do currículo,histórico profissional,etc.

CUSTOS  

INSCRIÇÃO  Na Hello Work da jurisdição do seu endereço residencial.

 【ORGANIZAÇÃO DO TREINAMENTO:  Kabushiki Gaisha Tokai Bikou (Job Assist College)】

　No do curso:  5-05-22-144-05-0013

　(TREINAMENTO PARA RESIDENTES ESTRANGEIROS）

　CURSO DE ASSISTÊNCIA AOS IDOSOS PARA PRINCIPIANTES①

○ 4 Meses

○ Participação:Gratuita

○ Intérprete em Português

①Pessoas com forte desejo de encontrar trabalho e tenham como objetivo 
trabalhar na área Geriátrica.
   Pessoas que estão registradas na Hello Work,e realizam ativamente consultas 
c/o objetivo de encontrar emprego.  
②Pessoas reconhecidas pela Hello Work como aptas para cursar o 
Treinamento.
③Pessoas com 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.

●LIVROS DIDÁTICOS：¥13,834 (imposto incluso)
【Outras despesas】
●No caso de faltar nas matérias consideradas indispensáveis ou reprovar no 
exame,será necessário o valor de 3,000 ienes/H.

 Apresentação 
do curso

MAPA



★PROVA DE SELEÇÃO★

DATA E HORÁRIO
27 de Março de 2023 (segunda)
Início à 9 horas da manhã.
※Deverá estar sentado 5 minutos antes do início da prova.

LOCAL DA PROVA DE SELEÇÃO

COLÉGIO TÉCNICO DE HAMAMATSU
(Hamamatsu-shi  Higashi-ku  Koike-cho 2444-1)
※No dia da Prova de Seleção,não haverá creche.
※Há estacionamento gratuito para carros e bicicletas.

CONTEÚDO DA PROVA Prova escrita (habilidade na leitura e escrita do hiragana e katakana), redação da intenção,propó
sitos e entrevista.

MATERIAIS NECESSÁRIOS
Material para anotação ( lápis, caneta e borracha)
selo no valor de  ¥300 ienes (para o envio do resultado,via correio)
2 fotografias coloridas 30mm × 25mm (escreva o seu nome no verso )

RESULTADO O resultado será enviado via correio no dia 31 de Março de 2023 (sexta)

OUTROS

●Após a inscrição,compareça impreterivelmente no dia da prova de seleção.
●Caso não possa comparecer,entre em contato sem falta.
●【TEL】053-462-5602
●Não se esqueça de higienizar as mãos e utilizar a máscara.

INFORMAÇÕES
COLÉGIO TÉCNICO DE HAMAMATSU
【TEL】053-462-5602
【END】Hamamatsu-shi Higashi-ku Koike-cho 2444-1

MAPA


