Programa de treinamento para estagiários no Japão

1. Objectivo do Programa
O programa é conduzido pelo Kanagawa Perfectural Government (doravante denominado
"KPG") como parte de suas contribuições internacionais em nível regional. A mesma, recebe
estagiários de países em desenvolvimento, para treinamento prático (aqui denominado
"treinamento especializado") em institutos de pesquisa em Kanagawa, contribuindo para o
desenvolvimento económico, social e cultural desses países.

4. Qualificações necessárias
a) Ser cidadão de um país em desenvolvimento.
b) Domínio da Língua (nenhum intérprete acompanhará o aluno durante o treinamento
especializado).
c) Aptidão física comprovada.
d) Ter entre 18 anos e 39 anos de idade.
e) Não sido condenado, ou repatriado por violação das Leis no Japão.

5. Campos de Treinamento
Os campos de treinamento especializados devem ser aqueles apresentados na tabela abaixo.
Campo

Habilidade para Aprender

Agricultura, silvicultura e pesca Cultivo de culturas agrícolas, como árvores frutíferas,
prevenção e controle de doenças de insectos prejudiciais,
manejo florestal
Tecnologias industriais
Operação da máquina, processamento de informações do
computador
Engenharia civil e arquitectura Design e vigilância, arquitetura, políticas habitacionais

Saúde pública e higiene

Bem-estar

Higiene
pública

Teste de vírus, teste de surum, inspecção
de carne

Cuidados
médicos

Diagnóstico, enfermagem, educação e
gestão
de
enfermagem,
terapia
ocupacional

Cuidados de custódia, cuidados de enfermagem

Educação e cultura
Meio Ambiente

6.

Método de ensino de língua japonesa, operação e gestão
de instalações culturais
Monitoramento, mensuração, análise e tratamento de
poluentes ambientais, teste e controle da qualidade da água
da torneira

Período de treinamento

O período de treinamento será de cerca de sete meses, começando no final de Agosto de 2018
e terminando em meados de Março de 2019.
7. Método de Treinamento
A formação especializada será conduzida sob a forma de formação prática com base nas
actividades de trabalho regulares dos órgãos do KPG ou nas organizações com as quais a
formação está empenhada.
9. Idioma usado para treinamento
Em princípio, o treinamento especializado será realizado em japonês. Se uma organização de
treinamento especializado consente, é admitido que ele /ela recebe o treinamento em inglês.
Para mais detalhes queiram acessar o seguinte link:

http://cloud.mctestp.gov.mz/cloud/index.php/s/2YiBt41Qkjh8kTd

