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Treinamento Profissional Público Promovido pelo Governo de Shizuoka e pelo Colégio Técnico de Numazu
ᰴᘧ♫ᮾᾏ⨾ᕤ䠄䝆䝵䝤䜰䝅䝇䝖䜹䝺䝑䝆䠅
カ⦎␒ྕ:11-3V1㸦5-02-22-144-05-0181㸧
Kabushiki Gaisha Tokai Bikou (Job Assist College)
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䕿 3 Meses de Curso
䕿 Gratuito
䕿 Sem intéprete

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).

Conteúdo do Treinamento

Aulas
Práticas

䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷 Disciplinas Obrigatórias

TIPOS DE TRABALHO

Trabalho em Instituições e Hospitais,etc
Programação

Horas

䠘Aula Indispensável 䠚Compreender o Ofício

12h

Preservar a Dignidade e Suporte a Autosuficiência do Próximo

12h

Noções Básicas de Geriatria (Kaigo)

12h

Cuidados ao Idosos䞉Compreensão do Serviço de Assistência Social e da Colaboração da Assistência Médica

12h

Técnicas de Comunicação para o Idoso

12h

Compreendendo o que é a Senilidade

12h

Compreendendo o que é o mal de Alzheimer

12h

Compreendendo o que é a Deficiência

12h

Funcionamento da Mente e do Corpo e Técnicas de Assistência no cotidiano

108h

Recapitulação

6h

䠘Aprendizagem de Termos Geriátricos Japonês através da conversação䠚䞉Japonês no local de trabalho

30h

Treinando como aprender a ouvir as instruções

12h

Treinando como aprender a relatar as informações

24h

䠘Aula Indispensável 䠚䞉㼀écnica de assistência no cotidiano(como auxiliar,utilizando a cadeiras de rodas)
䠘Aprendizagem de Termos Geriátricos Japonês através da conversação䠚
Terapia Recreativa no local de Trabalho (M㾅sica,Origami,Jogos com cartas japonesas,etc)
Elaboração de Documentos䚷(Inserindo em letra romana)

24h
12h
6h

Como preencher um currículo,o Histórico Profissional,Simulação de Entrevista de Trabalho e Boas Maneiras

12h

Visita as Instituições,Compreendendo o Trabalho Geriátrico

12h

Orientação 䞉Procedimento para a conclusão

6h

TOTAL

330h

䈜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

5/11/2020 (quinta) a 4/2/2020 (quinta)

26/8/2020(quarta) a 15/10/2020(quinta)

De segunda á sexta,exceto sábado,domingo e feriados

䈜A inscrição p/o curso não é por ordem de inscrição,escrevam-se
dentro do prazo estabelecido.

HORÁRIO

O prazo para a inscrição da Creche é até o dia

Por regra 9㸸30 as 16㸸00

8/OUTBURO/2020(quinta) por ordem de
inscrição.

䈜 Dependendo do dia poderá ocorrer modificação no horário.

Aos interessados,vejam o verso desse
panfleto.

LOCAL
JOB ASSIST COLLEGE NUMAZU

LOCAL DA INSCRIÇÃO
Na Hello Work da sua Jurisdição.

NUMAZU-SHI OTEMACHI 3-6-10

䈜Realize consultas de emprego na agência da Hello Work antes de solicitar a inscrição do curso.

VAGAS
12 Pessoas䠄No caso de haver poucos
candidatos,o curso poderá ser cancelado䠅

TAXA
GRATUITO (coberto pela despesa pública)
Porém,há taxa de materiais didáticos䠖
13,835 ienes.
No caso de faltar nas matérias
consideradas indispensáveis ou
Outras despesas䠖
reprovar no exame,será necessário o valor de 3,000 ienes/H.

REQUISITOS
䐟Pessoas com forte desejo de encontrar trabalho e
tenham como objetivo trabalhar na área Geriátrica.
䞉Pessoas que estão registradas na Hello Work,e realizam
ativamente consultas c/o objetivo de encontrar emprego.
䐠Pessoas reconhecidas pela Hello Work como aptas para
cursar o Treinamento.
䐡Pessoas com o visto em dia sem limite para trabalhar, e
tenham desejo de viver e trabalhar no Japão.
䐢Pessoas que conseguem falar o idioma japonês
(conversação do cotidiano) e conseguem ler e escrever
o hiragana e o katakana.

AVISO
䈜 As pessoas que já tenham participado de algum outro
curso do Colégio Técnico e não possui 1 ano não será
possível a participação deste Treinamento.

ࠉ

EXPLICAÇÃO E PROVA DE SELEÇÃO

Estamos reduzindo o consumo de energia
elétrica. Compareçam com roupas leves.

19 de Outubro de 2020 (segunda-feira) Início as 13:15.

DATA

COLÉGIO TÉCNICO DE NUMAZU
NUMAZU-SHI OOKA 4044-24 ☎055-925-1073
(estacionamento gratuito, veja o mapa abaixo)

LOCAL

CONTEÚDO
MATERIAIS
NECESSÁRIOS

Explicação do Treinamento,hiragana e katakana,análise de propósito
(redação simples) e entrevista.
Caneta preta,lápis,borracha e 1 selo de 254 ienes.(para o envio do resultado)

RESULTADO 26 de Outubro de 2020 (segunda-feira)

Não haverá outro comunicado em relação a prova de seleção e explicação para
o ingresso,portanto os candidatos deverão comparecer sem falta.
䈜use uma máscara e leve sua temperatura no dia.
CRECHE : 䚷Este Treinamento tem a possibilidade de utilização do serviço de creche.
AVISO

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
INSCRIÇÃO

AVISO

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
treinamento,correspondente a Hello Work do seu domicílio.
Aos pais que se inscreveram para a vaga da creche㸸poderá ocorrer do Colégio Técnico
ou a escola tercerizada,estar entrando em contato com o candidato,antes da prova de
seleção ou do ingresso. Utilicoçó grafuita,porém harerá despeses(com fraldas,lamches
,leite)

COLÉGIO TÉCNICO DE NUMAZU
(055-925-1073)

JOB ASSIST COLLEGE NUMAZU KOU
(053-489-9191)

MAPA DO LOCAL DE INSTRUÇÃO E SELEÇÃO DE CANDIDATOS
(COLÉGIO,TÉCNICO DE NUMAZU䠅䠄POSSÍVEL A UTILIZAÇÃO DO CARRO䠅

MAPA LOCAL DE TREINAMENTO
JOB ASSIST COLLEGE NUMAZU

䛈410-0022䚷NUMAZU䠉SHI OOKA 4044-24䚷䚷䚷䖲䠖055-925-1073
TREM䠖JR䚷GOTENBA䠉SEN,䛂SHIMO TO GARI䛃EKI䚸30minutos a pé
ÔNIBUS䠖JR䚷NUMAZU䚷EKI䚷MINAMIGUCHI䚷FUJIKYU䚷CITYBUS䚷PLATA
FORMA䚷7
A DIREÇÃO DA KITAKOBAYASHI䞉GANCENTER䠄20minutos䠅䋻DESCER NO
䛂KADOIKE-KOUEN-MAE䛃䠄10minutos a pé䠅
CARRO: DE JR NUMAZU EKI䠄20minutos䠅
TOUMEI-KOUSOKU DOURO 䛂NUMAZU INTER䛃䠄5minutos䠅

䛈410-0801䚷NUMAZU䠉SHI OOTEMACHI-3-6-10
SHIZUOKA䚷BUSINESS GAKUIN NUMAZUKOU-4F
CONTATO HAMAMATSU,KITATERAJIMA,HON-KOU(MATRTZ)
䖲053-489-9191
TREM䠖JR䚷TOUKAIDO䠉SEN䚷DE䛂NUMAZU䛃EKI䚸5minutos a pè
CARRO: HÁ ESTACIONAMENTO PARA 20 CARROS
MAIS DETALHES, ENTREM EM CONTATO NO TELEFONE ACIMA.

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

INFORMAÇÕES

COLÉGIO TÉCNICO DE NUMAZU
䛈410-0022䚷NUMAZU䠉SHI OOKA 4044-24䚷䚷䚷䖲䠖055-925-1073

.

