
（ポルトガル語版）  

Treinamento para formação de profissionais estrangeiros na área de cuidados a idosos (kaigo) do ano fiscal de 2021(Reiwa 3)                    

 

 

 

 

  Data e horário: 6 de novembro de 2021 (sáb.) a 19 de março de 2022(sáb). 

             Sábados ou domingos. das 9:30 às 16:30 (ou 17:00) 

  Local:  Prédio da escola Shigakukan Koto Gakko  

(Endereço: HigashiOmi-shi, Yokaichi, Nonomiya-cho 2－30) 

                  ★15 min. a pé da estação Yōkaichi da Ōmi Tetsudou 

Público-alvo: Estrangeiros residentes de Shiga que desejem trabalhar na área de 
cuidados a idosos e enfermos (kaigo) 
 

Vagas: （previsão de）20 vagas  Custo do curso: Gratuito  

Certificado de conclusão: Será expedido certificado para aqueles que concluírem o curso. 

* O "treinamento para novos profissionais na área de cuidados" tem por objetivo o 
aprendizado de conhecimentos e técnicas básicas da área, sendo uma certificação vantajosa 
para aqueles que desejam encontrar emprego no campo. 

 

 

 

 

 

 

  

 

[Inscrições e dúvidas] 

 

NPO Karaku (parte da NPO Machi 

Kado Care Shiga Net) 

Responsáveis: Kusukami/Kameda   

Tel 0748-36-2112 

Fax: 0748-36-2113 

Email: karaku@sand.ocn.ne.jp 

http://machikado-csn.com 

 

 

Informe sobre "Treinamento para novos profissionais estrangeiros 
na área de cuidados (kaigo)"  

 
Inscrições 

a partir de 20 

de setembro 

Entrevista 

16(sáb.) 

ou 

17 (dom.) 

de outubro 

131 horas de Treinamento 

para novos funcionários na 

área de cuidados Emprego 

★Atenção!! 

Não haverá 

treinamento de 

língua japonesa 

Período do treinamento 
6 de nov. a 19 de mar. 

Cronograma do 
treinamento (estimativa) 

Haverá apoio para 
conseguir emprego na 

área 

(Material: aprox.￥8.500 pagos pelo aluno) 

 



 

 

 

 

 

 
Ficha de inscrição para o Treinamento de novos profissionais estrangeiros 

na área de cuidados (kaigo) 2021 

Data da inscrição      mês_____dia_____  

*Na entrevista verificaremos de forma simples a sua proficiência em japonês. 

*Há casos em que entraremos em contato diretamente por telefone ou email.  

*Pode ser que haja alteração no número máximo de inscrições ou na data de 

realização do treinamento em função de questões ligadas ao coronavírus. Além 

disso, esse curso não terá validade se você não completar ele em até um ano e 

meio depois de começar. 

*As informações escritas neste formulário não serão usadas para fins que não o do  

“Treinamento para novos profissionais estrangeiros na área de cuidados” 

★Cronograma do treinamento (previsão) ★ 

6 de nov. (sáb.) 

9:00 às 17:00 

7 de nov. (dom.) 

9:30 às 16:30 

13 de nov. (sáb.) 

9:30 às 16:30 

20 de nov. (sáb.) 

9:30 às 16:30 

21 de nov. (dom.) 

9:30 às 16:30 

27 de nov. (sab.) 

9:30 às 16:30 

4 de dez. (sáb.) 

9:30 às 16:30 

5 de dez. (dom.) 

9:30 às 16:30 

11 de dez. (sáb.) 

9:30 às 12:30 

18 de dez. (sáb.) 

9:30 às 16:30 

19 de dez. (dom.) 

9:30 às 16:30 

8 de jan. (sáb.) 

9:30 às 17:00 

9 de jan. (dom.) 

9:30 às 16:30 

15 de jan. (sáb.) 

9:30 às 16:30 

22 de jan. (sáb.) 

9:30 às 17:00 

23 de jan. (dom.) 

9:30 às 16:30 

29 de jan. (sáb.) 

9:30 às 17:00 

5 de fev. (sáb.) 

9:30 às 17:00 

6 de fev. ~ 20 de fev. 

Treino prático (2 dias) 

10:00 às 16:00 

26 de fev. (sáb.) 

9:30 às 16:30 

27 de fev. (dom.) 

9:30 às 16:30 

5 de mar. (sáb.) 

9:30 às 15:30 

12 de mar. (sáb.) 

Prova 

9:30 às 10:30 

19 de mar. (sáb.) 

Cerimônia de 

encerramento 

10:00 às 12:00 

 

Nome
名前

: Data
生年月日

 de nascimento: 

________/____ /____   (aaaa/mm/dd) 

Nacionalidade
国籍

: 

Tipo
在留資格

 de visto: Tempo
日 本 に

 vivendo
暮らしている

 no
年

 Japão
数

: 

       ____anos
年

____meses
ヶ 月

 

Endereço
住所

: 〒 

 

Telefone
電話番号

: 

Fax: Email: 

Você consegue conversar em japonês?              

1. Consigo falar de coisas do dia-a-dia    

2. Consigo falar palavras simples  

3. Quase não consigo falar 

Você consegue ler e escrever em japonês? 

1.Escrevo todos os hiragana e katakana e um pouco de kanji 

2. Consigo escrever um pouco de hiragana 

3. Um pouco de hiragana, mas é difícil 

Marque com um ○ a data na qual deseja fazer a entrevista 

（  ）16 de out. (sáb.) 9:30 às 12:30   （  ）17 de out.（dom.）9:30 às 12:30 

Karaku (NPO - Organização sem fins lucrativos): 

HigashiOmi-Shi, Tatebehiyoshi-cho, 312  

Fax: 0748‐36‐2113 

As inscrições 

devem ser 

enviadas para 
(Enviar por correio ou fax) 

Formulário de Inscrição  


