
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre outros 

38 Mecânico de Automóveis 
O mecânico de automóveis é um técnico especializado na inspeção e manutenção dos automóveis e necessita de 

um certificado nacional. Como há a possibilidade de ocorrer acidentes pela manutenção inadequada, é uma 

profissão importante para manter a segurança no trânsito. 

Para se tornar um mecânico de automóveis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
*Se finalizar as matérias designadas da escola reconhecida pelo Ministro do Transporte, será isento da prova prática no exame. 

Se prepare o quanto antes 

 Para poder acompanhar as aulas das escolas técnicas, a fim de obter o certificado de mecânico de automóveis, é 

necessário um elevado grau de proficiência na língua japonesa. Tente aperfeiçoar o quanto antes o seu japonês, os 

estudos na escola e a sua língua materna. 

Após obter o certificado, onde é possível trabalhar? 

 É comum trabalhar em mecânicas de manutenção de automóveis, concessionárias ou fabricante de automóveis.  

Existem mecânicos que trabalham também em mecânicas especializadas em tinturarias e/ou latarias, empresas de 

venda de peças de automóveis, empresas de venda de carros usados, postos de gasolina, entre outros. A renda anual 

média de um mecânico de automóveis é, aproximadamente, entre 3.800.000 – 4.000.000 de ienes. Para aqueles que 

possuem o 2 Kyu (Nível 2) para cima, podem esperar por uma renda maior, dependendo da sua competência. 

Quanto custam as escolas? 

 O “Mie Kenritsu Tsu Koto Gijutsu Gakko” custa 400.000 ienes (2 anos) ou mais. É possível obter bolsas caso 

não seja possível pagar a educação devido às dificuldades financeiras. 

 O curso de treinamento de mecânico de automóveis, nas escolas técnicas, custa 2.000.000 de ienes (2 anos) ou 

mais. 

 

Faculdade / Faculdade Júnior 

Cursos de Ciências ou Engenharia 

(somente escolas que ensinam sobre a 

mecânica dos automóveis) 

(Exames para Mecânico de Automóveis) 

Experiência de 

trabalho 

1 ano ou mais 

 

 

 

 

 

 

 

 

Experiência 

profissional 

de 3 anos 

Fábrica de 

Manutenção de 

Automóveis 

Departamento de 

Manutenção da 

Concessionária 

Mecânica 

Exame para 

Mecânico de 

Automóveis 

1 Kyu 

(Nível 1) 

“Mie Kenritsu Tsu Koto Gijutsu Gakko” 

(Escola Técnica Avançada Provincial Tsu) 

(2 anos) 

Curso de Tecnologia Automotiva 

Escola Técnica (2 anos) 

Curso de Treinamento de Mecânico de 

Automóveis, ou Curso de Ciências ou 

Engenharia 

Conclusão do 

“Kotogakko“

ou 

Equivalente 

16 anos e 

acima 

Exame para 

Mecânico de 

Automóveis 

2 Kyu 

(Nível 2) 

Exame para 

Mecânico de 

Automóveis 

3 Kyu 

(Nível 3) 

Experiência 

profissional 

de 3 anos 


