
―NNível 2 ― Cidade de JOSO , Província de IBARAKI 
O Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar Social, oferece aos estrangeiros residentes como os 
nikkeis que estão à procura de trabalho no Japão, um curso para aperfeiçoamento da língua 
japonesa, com o objetivo de auxiliar capacidade da língua japonesa e colocar-se num trabalho 
estável através do mesmo. 
 
Esse curso é voltado para quem já estudou um pouco o idioma japonês e já consegue ler e 
escrever em Hiragana e Katakana.Também, para quem já consegue se comunicar um 
pouco em japonês mas, que deseja se comunicar de forma correta e polida. 
 
<Requisitos>  
� Por regra, deverá ter a nacionalidade sul-americana, como brasileira, peruana etc. e 

possuir o visto do tipo “Cônjuge ou filho de japonês ( Nihonjin no haigusha )”, 
“Residente permanente ( Eijusha )”, “Cônjuge ou filho do titular do visto permanente 
( Eijusha no haigusha )” e “Residente por longo período ( Teijusha )” 

� Pessoas que desejam começar logo um novo trabalho, mas possuem dificuldades em 
encontrar trabalhos estáveis, pela falta de conhecimento da língua japonesa, 
conhecimentos e capacitação sobre o método de trabalho no Japão e legislação 
japonesa  

� Os que forem indicados pela Hello Work 
 

<Conteúdo do Treinamento>  
� Aprendizado da língua japonesa (Conhecimentos necessários da língua japonesa para 

se trabalhar no Japão e também efetuar a busca de trabalho). 
� Modo de trabalhar no Japão. Como se comportar em uma entrevista. Como preparar o 

Currículo. 
� Ambiente de trabalho e legislação no Japão. 
� Visitas aos locais de trabalho, etc. 
 

<Período>  
 

CCurso 
 

IInício de 
curso 

 

 
TTérmino de 

curso 

 
Horário 

 
Local  

2  14 de Maio  
de 2013  

28  de Agosto  
de 2013  

terça--feira sexta--feira  
7:00pm 9:00pm  Mitsukaido Kominkan  

<Taxa>  Gratuita (porém, despesas de transporte não estão inclusas) 
<Local>  Mitsukaido Kominkan 
<Endereço>  2680-1 Mitsukaido Sakae-cho Mitsukaido 303-0024 
<Tel>  0297-22-3490 
<Transporte(trem)>  10 minutos a pé de estação Mitsukaido 
 
<Inscrição>   
� As inscrições deverão ser realizadas na Agência Pública de Emprego (Hello Work de IBARAKI).  
� Ao inscrever-se trazer uma foto 3cmX4cm e documento de identificação (Cartão de Permanência, 

gaikokujin tourokusho ou passaporte). 
 

GRATUITO! 



  
<Obs>   
� Em caso de o número de candidatos inscritos não alcançar o mínimo de 15 pessoas, o curso 

poderá não ser realizados. 
� Por favor estude Hiragana e Katakana antes do começo do curso. 

 
 

 
 
 
 
 
 
<Mapa do local>: Mitsukaido Kominkan 

 

< INFORMAÇÕES > 
� Hello Work Joso (Agência Pública de Empregos) 

Endereço  4798 Mitsukaido Tenman-cho, Joso, Ibaraki TEL: 0297-22-8609  
 

� HELLO WORK Tsuchiura (Agência Pública de Empregos) 
Endereço  1-18-19 Manabe, Tsuchiura, Ibaraki TEL 029-822-5124 
 

� Hello Work Ishioka (Agência Pública de Empregos) 
Endereço  5-7-40 Higashiishioka, Ishioka, Ibaraki TEL: 0299-26-8141 
 

� HELLO WORK Ryugasaki (Agência Pública de Empregos) 
Endereço  1229-1 Wakashiba-cho, Ryugasaki, Ibaraki TEL 0297-60-2727 
 

� Coordenadora local 
Chiago Omuku   TEL: 080-5952-6839 (SoftBank) 

Atendimento: das 10:00 18:00 , segunda-feira à sexta-feira (em português, espanhol, e japonês) 
  
 

 
Realizado por JICE(Centro de Cooperação Internacional do Japão) 

 http://sv2.jice.org/jigyou/tabunka_p_jisshi.htm 

Data do teste de avaliação pré--inicial do curso  
Data:  9 de Maio de 2013 (quarta-feira)  19:00 Local:  Mitsukaido Kominkan 
 Prestar este exame pré-inicial é o requisito básico para participação. 

De acordo com o resultado deste exame, pode não ser possível participar de imediato desta 
turma. 

Mitsukaido Kominkan 


