
Seminário de emergêndcia 

sobre a procura de emprego

Seminário para poder encontrar emprego
*Como fazer um currículo,

Dicas para entrevista e para se dar bem
no novo emprego.

* O seminário será feito em japonês simples,
português,espanhol e tagalo.

*Rodada de perguntas.
*Vaga ：Máximo 15 pessoas por idioma. 

1⃣ Data e Horário Sábado 26 de dezembro de 2020

10:00 hs ～ 12:00 hs
Conteúdo

・O que precisa fazer para procurar  emprego ?

・O que é importante na entrevista?

・O que é importante na hora de fazer um currículo.

・Inscrição : até 22 de dezembro(ter.)

2⃣ Data e Horário Domingo,17 de janeiro de 2021

10:00 hs ～ 12:00 hs
Conteúdo

・Dicas e cuidados para trabalhar  no Japão.

・Vamos escrever um currículo.

・ Inscrição : até 12 de janeiro(ter.)

Quem pode participar?

Estrangeiros que residem na província de Mie

Como fazer a inscrição

・Veja ao verso

・Seminário web por Zoom .  Participação do seminário é

gratuita. Caso não tiver uma conexão com a internet,

pode assistir ao  seminário no escritório de MieCo.

Centro de Consultas para Residentes Estrangeiros em Mie

ポルトガル語

緊急就労（きんきゅう しゅうろう）セミナー



Como fazer a inscrição

１.  Ligue ao MieCo
TEL:080-3300-8077

２．Se precisar de tradutor
em português, diga
“porutogarugo”.

3.   Diga que quer participar
no seminário sobre a
procura de emprego.

4． Escolha o dia 
①26 de dezembro (sábado)
②17 de janeiro (domingo)
③ ambos dias 

5． Diga seu nome,número de   
telefone e E-mail.

日本語 にほんご

英語 English

ポルトガル語 Português

中国語 中文

フィリピノ語 Filipino

韓国語 한국어

スペイン語 Español

ベトナム語 Tiếng Việt Nam

インドネシア語 Bahasa Indonesia

ネパール語 नेपाली भाषा

タイ語 ภาษาไทย

Local
みえけんこくさいこうりゅうざいだん（みえふ）

公益財団法人 三重県国際交流財団(MIEF)
Mie International Exchange Foundation
津市羽所町700番地 アスト津3F
Mie-ken Tsu-shi Hadokoro-cho 700 UST-
TSU 3F
URL http://www.mief.or.jp

げつようび きんようび

月曜日～金曜日

Seg. a  Sexta. 
9:00 ～17:00

Centro de Consultas para Reseidentes Estrangeiros em Mie

み え こ

ポルトガル語

みえ外国人相談サポートセンター

tel:080-3300-8077
http://www.mief.or.jp/

