
Licenças/Certificados

soldagem TIG

soldagem e corte a gas corte a plasma

soldagem MIG・MAG

Curso de Modelagem de Metal

Para os estrangeiros que possuam o visto o
qual  os permitam trabalhar.

Curso gratuito
※Para os protetores, uniforme e seguro de acidente 

haverá a necessidade de se pagar uma taxa de ¥20,000.

・ JIS, nível básico (SA-2F)
・ Solda a gás.
・ Solda ao arco elétrico. (mig,mag,eletrodo reves�do,�g.）
・ Cer�ficado de conclusão do curso  especial de troca de esmeril.
・ Guindagem. (Tamakake)       *opcional

◆Tempo de treinamento
04 de Outubro de 2019 (Sexta-feira) até 06 de Março de 2020 (Sexta-feira)  
Periodo de 6 meses.( Não Haverá Treinamento aos Sábados, domingos e Feriados )
Horário do treinamento:  das 8:30 ás 15:40

〒514－0817 
Tsu shi Takadyayakomori cho 1176－2
ESCOLA TECNICA  VOCACIONAL  DE TSU
Encarregados de Kinzokuseikeika: Maeda ,Hiraga
Tel:059-234-3135 Fax:059-234-3668 

三重県立津高等技術学校 ポルトガル語版募集要項

・科 名 ： 金属成形科

・訓練期間 ： ２０１９年 １０月 ４日 ～ ２０２０年 ３月 ６日 ６ヶ月

・入校選考開催日： 第１回入校選考２０１９年９月 ６日（金）午前９時００分～

第２回入校選考２０１９年９月１２日（木）午前９時００分～

第３回入校選考２０１９年９月２４日（火）午前９時００分～

(第２回、３回については、すでに定員に達している場合は実施しません。)
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ポ ル  ト ガ ル 語 版

◆Número de vagas    10pessoas

◆Quem pode participar
1. Para os estrangeiros que possuam o visto o qual os permitam trabalhar.
※ Para quem tenha nivel de conversação diária, leia e escreva Hiragana é possivel participar.
2. Para quem não tenha experiencia de trabalho ou tenha pouca experiencia.

(1)Dias de realização
(1)  6 de Setembro de 201９ (Sexta-feira)
(2) 12 de Setembro de 201９ (Quinta-feira)
(3)  24 de Setembro de 2019 (Terça)
(No caso de haver recrutado o número necessário de pessoas a segunda e 
    a terceira seleção não serão realizadas.)

(2)Os interessados em se candidatarem às vagas, antes da seleção deverão comparecer
    ao Hello Work de sua localização para os trâmites necessários e depois deve
    entrar em contato com a escola,até as 17 horas 1 dia antes ao dia da seleção.
(3)A seleção consiste em,explicações sobre o treinamento,trâmite
    para inscrição,teste vocacional ,teste em hiragana e entrevista individual.
(4)No dia da seleção chegar na escola técnica de Tsu até as 9:00am.
(5) Necessário levar no dia

・Material para escrever ( Caneta preta , lápis)
・Carimbo Registrado (Inkan)
・Zairyu card (so os estrangeiros)

       levar a carta de apresentaҫao do Hello Work (①～②)
① [Para quem estiver recebendo seguro desemprego]
   ・Papel do comprovante de recebimento hello work *(que tenha a foto)
②[Outros]
   ・Carteira de motorista,kenkou hokensho etc.

◆Trâmites para iniciar as aulas
(1)Somente para os aprovados, será enviado um aviso confirmando as aulas,
(2)Siga as instruções escritas no aviso e faça os trâmites para inscrição.
(3)Não atendemos nenhum tipo de chamada.

Informações

◎ Para quem está recebendo seguro de desemprego  ou tenha registro na agência pública de emprego(Hello Work)
Será feito controle de jurisdição de acordo com local de moradia, informar-se nas agências públicas de emprego.

Requisitos de admissão 


