ポルトガル語版

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

パソコンビジネス
科

訓練番号浜１２－３Ｗ２

○ 3 Meses de Curso
○ Gratuito

O Objetivo desse curso é adquirir conhecimentos e habilidades básicas em Office (Word,Excel) necessários
dentro da administração de uma empresa.Ter conhecimentos das regras da vida profissional e aprender os
costumes trabalhista japonês juntamente com as habilidades em comunicação no local de trabalho .
Como apoio para busca de emprego,realizaremos consultas sobre a carreira profissional,utilizando o cartão
de trabalho.
Emprego em escritórios, em vendas,,no comércio,etc.
TIPOS DE TRABALHO
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Horas

Conhecimento básico em computação,sistema operacional,digitação em letra romana e básico em Windows

21h

Básico do Word (funções básicas,digitação e colocação de caracteres fonéticos em japonês)
C
o
Prática do Word (criar documento em japonês e documento comercial,criar tabela,inserir gráficos
n
Básico do Excel(criar tabela e gráficos de cálculos,fórmulas de cálculos e funções,criar gráficos,banco de dados básicos)
t
e
Aulas preparatórias para o exame de capacitação (Word, Excel)
ú
Conhecimento básico do local de trabalho(etiquetas da vida profissional,comunicação básica,conhecimento do seguro social,reglas trabalhistas etc)
d
Apoio
na busca de emprego,Business Manner,Análise Pessoal,Curriculum Vitae,confeccionar o histórico de trabalho,simulação de
o

36h

entrevista , Criar o Job Card,Técnicas de Comunicação,de cumprimentos,maneiras de como expressar-se,de como atender o telefone e de
como servir o chá,etc)

Orientação

72h
66h
93h
18h
21h
3h
330h

TOTAL

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

Conteúdo

Período da Inscrição

26/12/2017 (terça-feira) a 22/3/2018 (quinta-feira)

13/11/2017(segunda-feira) a 8/12/2017(sexta-feira)

Segunda á sexta,exceto sábado domingo e feriados

※A inscrição não será efetuado por ordem de chegada.

29/12/2017 a 3/1/2018 (feriado de inverno)
Horário

Porém,a data para a inscrição na Creche será até o dia

※ Inscreva-se dentro do prazo.

9：30 as 15：40 Dependendo da programação
poderá ocorrer modificação no horário.

1 de dezembro (sexta-feira),por ordem de inscrição.

Local
ワークピア磐田（WORKPIA IWATA）Iwata-shi Mitsuke 2989-3

Local da Inscrição
Na Hello Work da sua Jurisdição.

Vagas

Consulte a Hello Work e somente após realize a inscrição.

15 Pessoas（No caso de haver poucos
candidatos,o curso poderá ser cancelado）
Taxa
GRATUITO

(coberto pela despesa pública)

Porém,há taxa de materiais didáticos：8,208 ienes.
●Certify Word nivel 3 (4,100 ienes) 8/2/2018

Aos interessados,vejam o verso desse panfleto.

Requisitos
①Pessoas que foram reconhecidas pela Hello Work
como aptas para cursar o Treinamento
②Pessoas que possuem o visto em dia sem limite e
tenham o desejo de viver e trabalhar no Japão.
③Pessoas que não tenham dificuldade na conversação do cotidiano em japonês e saibam ler e escrever
hiragana e katakana.

●Certify Excel nivel 3 (4,100 ienes) 23/3/2018

Aviso

※O exame será realizado no local do curso.

※ As pessoas que já tenham participado de algum
outro curso do Colégio Técnico e nao tem 1 ano não
será possível a participação deste Treinamento.
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PROVA DE SELEÇÃO DE CANDIDATOS
DATA
LOCAL

14 de dezembro de 2017 (quinta-feira) Início as 9：00 h da manhã (Comparecer 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,selo de 252 ienes e 2 fotos coloridas 30mm×25mm

RESULTADO 19 de dezembro de 2017 (terça-feira) o 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
AVISO

DIRIGIDO

As Pessoas com filhos em idade pre-escolar,que por motivo do treinamento,que estão
impossibilitados de cuidar de seus filhos e os familiares que residam juntos também.
Mesmo preechendo 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.

Local da Prova 14/12/2017 (quinta)
Colégio Técnico de Hamamatsu
Hamamatsu‐shi Higashi‐ku Koike‐cho 2444-1
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 No74 ou 77 descer no Shopping Center Aeon
de Itino,3 min caminhando em frente ao Family Mart.
(Estacionamento Gratuito)

Local do Treinamento 26/12/2017 (terça)
Nagoya Ohara Gakuen (Workpia Iwata)
Iwata‐shi Mitsuke 2989-3
Ônibus.：Da Estação Iwata (JR),pegar o ônibus
Mitsuki Eigyousho Yuki ou Futamata Yamahigashi
yuki.

Descer no ponto Iwata Shiyakusho,5 minutos
caminhando. (Estacionamento Gratuito)

ATENCAO：O LOCAL DA PROVA 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)

