Programa de incentivo para estrangeiros residentes serem funcionários efetivos - Ano 2022
(Shizuoka-ken Roudou Kouyou Seisaku Ka Itaku)

Feira de Empregos

Para
estrangeiros
residentes

Qual a diferença
entre ser
funcionário efetivo e
por empreiteira？

Qual o motivo
da procura de
emprego?

20 de novembro (domingo) 13：30～15：30
Local: Hamamatsu Kodomo Kan KOKO・I～RA

Galeria 2

(Hamamatsu-shi Naka-ku Kaji Machi 100-1 Zaza City Hamamatsu Chuo Kan 5o andar)
・Não tem estacionamento ・10 minutos a pé da Estação JR Hamamatsu
Qual é o aspecto
mais gratificante

【História de veteranos que trabalham como funcionários efetivos (seishain)】
de seu trabalho?
Daniel Takeshi Justino da Silva (Brasileiro, trabalha na Hirokawa Seiki)
Faz uns 6 anos que deixei de trabalhar por empreiteira e me tornei funcionário efetivo desta
empresa. No trabalho, me confiam em deixar manusear inúmeras máquinas de peças de automóveis！

Primeira parte

13：30～
14：30

Alberto Takada （Brasileiro, trabalha na Auto-escola Seibu da Província de Shizuoka）
Faz uns 5 anos que deixei de trabalhar por empreiteira e me tornei funcionário efetivo desta
empresa. Trabalho como instrutor que fala japonês e português, orientando para tirar a Carteira
de motorista.
Segunda parte

14：30～
15：30

【Explicação do responsável da empresa】
Explicação de 3 empresas sobre o tipo de trabalho, requisitos necessários, capacitação da língua
japonesa, etc. Consultas e perguntas serão respondidas individualmente.

Nome da empresa

Nukumori no Outi

Hoiku

Nome da empresa Seiei (Ltd.)
Palestrante: Diretor Representante

Sr. Suzuki Toshinori

Palestrante: Depto de Administração e
Planejamento de Creches

Sr. Ooyama Suno
Conteúdo: É uma creche de poucas
crianças. Cuidamos das crianças
aproximando e interagindo com elas.

Conteúdo: É um empresa de imobiliária
e construções. Realizamos reformas e
construções. Damos aconselhamento
aos clientes que querem construir ou
procurar casas.

Nome da empresa

Hirokawa Seiki

(Ltd.)
Palestrante:

Diretor Representante

Sr. Nishio Kenji
Conteúdo:
É
uma
indústria
manufatureira que processa peças de
automóveis. Este é um trabalho de
"fabricação" que envolve uma ampla
gama de operações metalúrgicas.

【Público alvo】 Estrangeiros residentes que moram na Província de Shizuoka e que estão procurando emprego
ou querem saber sobre as empresas.
【Vagas】 30 pessoas
【Custo】 Gratuito
【Prazo para inscrição】 14 de novembro (segunda)
【Modo de inscrição】 Faça a inscrição através da Homepage da Associação de Relações
Internacionais da Província de Shizuoka (Shizuoka-ken Kokusai Koryu Kyokai)
https://www.sir.or.jp/inquiry/detail/id=73
＊Sobre as medidas contra a pandemia do covid-19＊

・Comparecer ao local usando máscara. ・Pessoas com febre ou mal-estar não devem participar.
＜Informações・Inscrições＞ Shizuoka-ken Kokusai Koryu Kyokai
〒422-8067Shizuoka-shi Suruga-ku Minami-cho 14-1 Mizu no Mori Biru 2o andar

TEL:054-202-3411

E-mail: info@sir.or.jp

Homepage

http://www.sir.or.jp

