
 PONTOS DE OBSERVAÇÃO

● Ao cursar este Treinamento, após a conclusão, durante 1

ano não será possível participar de nenhum outro curso.

●Se participou de algum outro curso de treinamento do

Colégio   Técnico e após a conclusão e ainda não completou

1 ano, não poderá participar deste curso.

●Para maiores informações favor contactar a Hello Work.

Hamamatsu-shi, Naka-ku, Funakoshi-cho 11-11  LOCAL DE INSCRIÇÃO

VAGAS  Na  Hello Work da jurisdição do endereço.

・ Deve-se efetuar primeiro, sem falta, consultas de serviços

para depois fazer a inscrição.

 REQUISITOS NECESSÁRIOS

 Por regra, de segunda à sexta ,exceto os feriados.

 Feriado:28/12(sábado) até 5/01(domingo) ・A inscrição do curso não será efetuada por ordem de chegada.

・Favor inscrever-se dentro do prazo.

 ※Porém, quem deseja vaga na creche durante o curso, a ins-

crição deverá ser efetuada até o dia 13 de setembro(sexta)

・O serviço de creche terá prioridade por ordem de inscrição.

 (Os interessados veja o verso deste panfleto)

 HORÁRIO DO TREINAMENTO 

 LOCAL DO TREINAMENTO

(NPO) Houjin Filipino Nagkaisa - Aimity Hamamatsu

Taxa dos livros didáticos: ¥ 9.612 ienes

despesa por conta do participante.

Taxa dos exames: as pessoas que forem prestar os exames abaixo

citados terão a despesa à parte por sua conta.

*Após o mês de outubro há a probabilidade do preço dos livros didá

ticos e as tarifas dos exames sofrerem reajuste.   (Devido o aumento

do imposto)

・Exame Prático da Comunicação Japonesa PJC Bridge:

(¥4.900 ienes)

・Exame de reconhecimento de habilidade de processamento de

documentos com o Word   Nível 3  (¥5.800 ienes)

・Excel (Exame de reconhecimento de habilidade de elaboração

de tabelas de cálculos  Nível 3) (¥5.800 ienes)

TOTAL

Etiqueta comercial e orientação para busca de trabalho (orientação para entrevista, como elaborar o currículo vitae e o histórico profissional) 

Consulta de carreira (haverá também consultas individuais)

Orientação

Taxa de participação:
Gratuita (será coberta pelos

recursos das despesas públicas)

TAXA DO TREINAMENTO ①Pessoas que efetuaram o cadastro na Hello Work para a procura de

empregos e foram reconhecidas que necessitam do curso de treinamento

para empregar-se.

②Estrangeiro(a) com residência de longa permanência, que possui visto

Japonês de trabalho sem restrição e daqui para frente deseja viver no Jap

ão e tem intençäo de trabalhar.

③Pessoas que não tem dificuldade na conversação do cotidiano da

 Língua Japonesa e conseguem ler e escrever o "hiragana" e o katakana".

※ O conteúdo programático acima citado é uma previsão, poderá sofrer alteração quanto ao nome, conteúdo como também no número de horas.

 PERÍODO DO TREINAMENTO  PERÍODO DE INSCRIÇÃO 

  9 outubro de 2019 (quarta) a  8 janeiro de 2020 (quarta)  26 de agosto de 2019 (segunda) a  20 setembro 2019 (sexta)

 Por regra, das 10:00 até 15:30 H
※ Há possibilidade do horário do término ser divergente.

15 pessoas

(Caso houver poucos candidatos, o curso poderá ser cancelado)

342 horas

ポルトガル語版2019.８

○ 3 Meses de curso

○ Participação: Gratuita

○ Intérprete:Tagalo e Inglês

No. Horas

102 horas

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

【ORGANIZAÇÃO DO TREINAMENTO:  NPO  HOUJIN FILIPINO NAGKAISA】

【TREINAMENTO PARA ESTRANGEIROS DE LONGA PERMANÊNCIA】

Comunicação comercial ① (Comunicação em Japonês necessário para o trabalho, maneiras de atendimento, etiquetas sociais, conhecimentos gerais)

INFORMATIVO

パソコンビジネス科②

CURSO DE COMPUTAÇÃO COMERCIAL②
Adquirir os Conhecimentos e Técnicas Necessárias de Comunicação Comercial,como também o uso do Word e o Excel com o

objetivo de Trabalhar nos Serviços de Escritórios em geral,Vendas e atendimento ao Público.  Para efetuarmos a Consulta de

Carreira Profissional,utilizaremos o Cartão de Trabalho (Job Card)

Ano Reiwa 1 (2019)

Treinamento Profissional

Público

Tem como objetivo trabalhar nos serviços de:  escritórios em geral, atendimento ao público e vendas
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Comunicação comercial ② (Vocabulário Japonês, gramática, compreensão da leitura, compreensão auditiva, conversação  adequada, entender a situação.
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Apoio para se empregar (Consulta sobre empregos, informações e apresentação de oferta de empregos 

1 hora

Introdução sobre a utilização do computador (conhecimento do Hardware, Software, operação básica,etc.) 

Básico do Word (Como elaborar documentos comerciais)

Word (Exame de reconhecimento de habilidade de processamento de documentos  Nível 3) Estratégias de estudo para o exame

4 horas

13 horas

12 horas

12 horas

48 horas

Básico do Excel (Como elaborar tabelas)

Aplicação do Word (Exercício prático de elaboração de documentos)

Aplicação do Excel (Exercício prático de elaboração,formulários e planilhas)

48 horas

Excel (Exame de reconhecimento de habilidade de elaboração de tabelas de cálculos  Nível 3) Estratégias de estudo para o exame 10 horas

9 horas

15 horas

18 horas

No. do treinamento:Hama10-3Z2



※ ATENÇÃO ： O  LO CAL DA PRO VA DE SELEÇÃO  E DO  TREI NAM ENTO  SÃO  EM  LO CAI S DI FERENTES.

.

OUTROS
【Para as pessoas que efetuaram a inscrição do curso】 deverão comparecer diretamente no local da prova (Colégio Técnico de

Hamamatsu), pois,não haverá outra explicação sobre o ingresso, como também não será enviado nenhum aviso da prova de seleção.

REQUISITOS

 Pais com filhos em idade pré-escolar, que por motivo do treinamento, não poderá cuidar da criança e que

 também não tenham familiares que moram juntos ou outros que possibilite cuidar da criança.  Entretanto,

mesmo que esteja dentro dos requisitos, dependendo do grande número de inscritos e da situação da procura,

 há a possibilidade de não poder utilizar o serviços da creche.
HORÁRIO DA

CHECHE
Durante o curso de treinamento (incluindo o horário de intervalo) como também 30 minutos antes e após a aula.

Sobre o serviços de creche (Durante este curso de treinamento é possível solicitar os serviços de creche)

※ ATENÇÃO: O LOCAL DA PROVA DE SELEÇÃO  DE CANDIDATOS E O LOCAL DO TREINAMENTO SÃO DIFERENTES.

INFORMAÇÕES
COLÉGIO TÉCNICO DE HAMAMATSU - SETOR DE TREINAMENTO

☎ 053-462-5602 IRIE (EM PORTUGUÊS/ESPANHOL)

COMO

INSCREVER-SE

Efetuar a inscrição deste curso de treinamento junto com a da creche e apresentar na Hello Work da jurisdição

do endereço residencial. ・O formulário de inscrição da creche,está sendo distribuído no Balcão de Consultas de

Treinamento de cada Hello Work.

OUTROS
 Há a posssibilidade do Colégio Técnico de Hamamatsu,como também da entidade organizadora do

curso,contactar com pais que fizeram inscrição para a creche,antes da data da prova de seleção.

 MAPA DE ACESSO (26/09/2019)

LOCAL DA PROVA DE SELEÇÃO  DE CANDIDATOS

MAPA DE ACESSO DO LOCAL DO  TREINAMENTO

(9/10/2019 em diante)

Trem: De trem vermelho do Entetsu Line descer na Esta

 ção Hachiman 15 minutos à pé.

Ônibus Entetsu: Da Estação JR de Hamamatsu,plataforma

10 pegar o ônibus No 71,73,74,75,76,77,78 descer no ponto

Funakoshi-cho,2 minutos á pé.

Possível ir de carro:  (Estacionamento: Gratuito)

COLÉGIO TÉCNICO DE HAMAMATSU

〒435-0056

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

☎ 053-462-5602

(NPO) HOUJIN FILIPINO NAGKAISA - AIMITY

HAMAMATSU

〒430-0913

Hamamatsu-shi Naka-ku Funakoshi-cho 11-11

☎ 090-9175-8380

Trem: De trem vermelho do Entetsu Line, descer na Estação

Jidousha Gakkou-mae,15 minutos caminhando.

Ônibus Entetsu: Da Estação JR de  Hamamatsu, pegar o

 ônibus 74 ou 77, descer no ponto Aeon Mall Ichino, 3 minutos á

 pé (em frente ao combini Family Mart)

Possível ir de carro: 20 minutos da Estação JR de  Hamamatsu

e aproximadamente 15 minutos de Hamamatsu Interchange

Tomei Expressway.

CONTEÚDO
 Explicação do treinamento. Prova escrita (habilidade na leitura e escrita do hiragana e katakana),  análises de propósitos,

entrevista,etc.

MATERIAIS

NECESSÁRIOS

material de anotação ( lápis, caneta esferográfica, borracha) e selo no valor de  ¥254 ienes (para o envio do resultado)

2 fotografias coloridas  (30mm × 25mm) Favor escrever o nome completo no verso da foto.

RESULTADO
 2 outubro de 2019 (quarta-feira)
O resultado será enviado via correio endereçado para o próprio candidato.(Não deve contactar pelo telefone ou outros meios para confirmar o

resultado)

EXPLICAÇÃO SOBRE A PARTICIPAÇÃO ・ PROVA DE SELEÇÃO  DE CANDIDATOS

DATA  Dia 26 de setembro de 2019 (quinta-feira)　  Início: 9 horas da manhã

 (Está previsto para terminar na parte da manhã, mas dependendo do número de candidatos poderá estender-se até a parte da tarde.)

LOCAL
 COLÉGIO TÉCNICO DE HAMAMATSU
 (Hamamatsu-shi, Higashi-ku, Koike-cho 2444-1) [ Veja o mapa de referência ]

ESTAÇÃO DE 
TREM HACHIMAN


