
Treinamento para formação de profissionais estrangeiros na área de cuidados a idosos (kaigo) do ano fiscal de 2019 (Reiwa 1)                       

 

 

 

 

  Data e horário: De sábado 7 de set. a sábado 21 de dez. 

             Sábs. ou doms. das 9:30 às 16:30 (ou 17:00) 

  Local:  Day Service Center Tenmaya (Higashiōmi-shi Tatebe Hiyoshi-chō 312) 

                  ★7 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: 20  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/Nozawa   

Tel 0749-46-0608 

Fax: 0749-46-0650 

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 

julho 

Entrevista 

24 (sáb.) 

ou 

25 (dom.) 

de agosto 

Treinamento para 

novos funcionários na 

área de cuidados Emprego 

★Atenção!! 

Não haverá 

treinamento de 

língua japonesa 

Período do treinamento 
7 de set. a 21 de dez. 

Cronograma do 
treinamento (estimativa) 

Haverá apoio para 
conseguir emprego na 

área 

(Material: aprox.￥8.500 pagos pelo aluno) 

Dentista 
Escola Primária do Yōkaichi-Kita 

Escola de Ensino Médio de 

Yōkaichi 

Biblioteca de Yōkaichi 

Estação de Yōkaichi Prefeitura 

Apia 

Escola de Ensino Médio – 

Shigakukan 

para Kibukawa 

para Maibara 

Tenmaya 



 

 

 

 

 

 

 
Treinamento para novos profissionais estrangeiros 

na área de cuidados (kaigo) 2019 

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. 

*Caso as inscrições ultrapassem o limite de 20 vagas, não serão aceitas novas inscrições. 

*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) ★ 

7 de set. (sáb.) 

9:00 às 17:00 

14 de set. (sáb.) 

9:30 às 16:30 

15 de set. (dom.) 

9:30 às 16:30 

21 de set. (sáb.) 

9:30 às 16:30 

28 de set. (sáb.) 

9:30 às 16:30 

29 de set. (dom.) 

9:30 às 16:30 

5 de out. (sáb.) 

9:30 às 16:30 

6 de out. (dom.) 

9:30 às 16:30 

12 de out. (sáb.) 

9:30 às 12:30 

19 de out. (sáb.) 

9:30 às 16:30 

20 de out. (dom.) 

9:30 às 16:30 

26 de out. (sáb.) 

9:30 às 17:00 

27 de out. (dom.) 

9:30 às 16:30 

2 de nov. (sáb.) 

9:30 às 16:30 

3 de nov. (dom.) 

9:30 às 17:00 

9 de nov. (sáb.) 

9:30 às 16:30 

10 de nov. (dom.) 

9:30 às 17:00 

16 de nov. (sáb.) 

9:30 às 17:00 

17 de nov. e 30 de nov. 

Treino prático (2 dias) 

10:00 às 16:00 

1 de dez. (dom.) 

9:30 às 16:30 

7 de dez. (sáb.) 

9:30 às 16:30 

8 de dez. (dom.) 

9:30 às 15:30 

14 de dez. (sáb.) 

Prova 

9:30 às 10:30 

21 de dez. (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 

（  ）24 de ago. (sáb.) 9:30 às 12:30・（  ）25 de ago.（dom.）9:30 às 12:30 

Karaku (NPO - Organização sem fins lucrativos): 

Higashiōmi-shi Shimonakano-chō 637  

Fax: 0749‐46‐0650 

As inscrições 

devem ser 

enviadas para 
(Enviar por correio ou fax) 


