
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 de dezembro 2022 - 31 de janeiro 2023 

Período de aplicação: 9 de set a 10 de nov de 2022 

Você quer encontrar um emprego em uma empresa japonesa? Você gostaria de 
aprender o idioma japonês, atendimento ao cliente e conhecimentos de 
informática (Word e Excel) necessários para trabalhar no Japão? 

Período do 

curso 

2 de dez. 2022 - 31 de jan. 2023    horário  9:00 am –  3:00 pm 

de segunda a sexta-feira, exceto feriados 

Local 

Ohara Gakuen Numazu Campus 
 

5-5-11, Otemachi, Numazu   410-0801 

* Sem estacionamento 

Capacidade 
15 pessoas (Se o número de candidatos for baixo, o curso pode ser 

cancelado) 

Taxas  Gratuito exceto valor da apostila 4,378 ienes 
 

Requisitos 

・ Ser avaliado pelo Hello Work para estar em necessidade de 

trabalho vocacional 

・Residentes permanentes ou residentes de longa duração sem 

restrições de trabalhar 

・Pessoas que sabem ler e escrever hiragana e falam japonês 

básico 

Inscrição 
    Hello Work 

 (Favor consultar a Hello Work antes de se candidatar) 

Contato 

Departamento de treinamento, Shizuoka College of Technology, 

Numazu Campus  4044-24 Ooka, Numazu  

【Tel.】 055-925-1072 

【Hello Training】5-04-22-144-03-0149 

curso de atendimento ao 
cliente para residentes estrangeiros 

 para residentes extranjeros 

5 min a pé da 
estação Numazu  

【MAPA】 



 

Detalhes do Curso 

Conteúdo do 
curso 

（152Ｈ） 

comunicação em japonês, maneiras de negócios, manuseio de 

dinheiro, serviços ao cliente, etiqueta de serviço, habilidades de 

PC(Word, Excel)etc.  

Apoio ao 
trabalho 

（48Ｈ） 

consultoria de carreira, busca de emprego na internet, auto-

análise, auto-publicidade, ajuda com pedidos de emprego, 

habilidades em entrevista, etc.  
 

Processo de seleção 

Data 
 17 de novembro de 2022  13:15h  

(Ser pontual) 

Local 

 Shizuoka  College of Technology, Numazu Campus      【MAPA】 

4044-24 Ooka, Numazu   

【TEL.】055-925-1072 

・estacionamento gratuito está disponível 

・Favor usar máscara  

・A temperatura corporal será medida no dia 

Detalhes Teste escrito e entrevista (em japonês básico ) 

O que trazer 
・material de escrita (caneta esferográfica, lápis, borracha ) 

・selos no valor de 254 ienes (para o envio do resultado) 

Resultado 25 de novembro 2022 (por correio) 

 

◆ O local da reunião e o local do curso são diferentes. 
 

2-12-2022 sex dia 1 17-12-2022 sab 1-1-2023 dom 16-1-2023 seg dia 26

3-12-2022 sab 18-12-2022 dom 2-1-2023 seg 17-1-2023 ter dia 27

4-12-2022 dom 19-12-2022 seg dia 12 3-1-2023 ter 18-1-2023 qua dia 28

5-12-2022 seg dia 2 20-12-2022 ter dia 13 4-1-2023 qua dia 20 19-1-2023 qui dia 29

6-12-2022 ter dia 3 21-12-2022 qua dia 14 5-1-2023 qui dia 21 20-1-2023 sex dia 30

7-12-2022 qua dia 4 22-12-2022 qui dia 15 6-1-2023 sex Hello Work 21-1-2023 sab

8-12-2022 qui dia 5 23-12-2022 sex dia 16 7-1-2023 sab 22-1-2023 dom

9-12-2022 sex dia 6 24-12-2022 sab 8-1-2023 dom 23-1-2023 seg dia 31

10-12-2022 sab 25-12-2022 dom 9-1-2023 seg 24-1-2023 ter dia 32

11-12-2022 dom 26-12-2022 seg dia 17 10-1-2023 ter dia 22 25-1-2023 qua dia 33

12-12-2022 seg dia 7 27-12-2022 ter dia 18 11-1-2023 qua dia 23 26-1-2023 qui dia 34

13-12-2022 ter dia 8 28-12-2022 qua dia 19 12-1-2023 qui dia 24 27-1-2023 sex dia 35

14-12-2022 qua dia 9 29-12-2022 qui 13-1-2023 sex dia 25 28-1-2023 sab

15-12-2022 qui dia 10 30-12-2022 sex 14-1-2023 sab 29-1-2023 dom

16-12-2022 sex dia 11 31-12-2022 sab 15-1-2023 dom 30-1-2023 seg dia 36

31-1-2023 ter último dia

＜calendário＞ A programação está sujeita a mudanças.


