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Recrutamos estrangeiros que:
"Gostam de dirigir", "Gostam de conversar"
para trabalharem de motoristas de ônibus
ou táxi. Através do programa a cidade de
Toyohashi e NPO-ABT darão a vocês todo o
suporte para conseguirem o trabalho.

Programação
Julho

Programa
gratuito!

Explicação do programa

Reunião Explicativa

Agosto~Outubro

Orientação individual

Agosto~Setembro

Curso para planos futuros

DATA：

Necessário
inscrição

Setembro Curso sobre etiqueta profissional
Setembro~Outubro

Outubro

７/29(sex)14:00

Preparação para entrevista
Reunião explicativa das firmas

Novembro Entrevista conjunta com as firmas

LOCAL：8º andar da
prefeitura de Toyohashi.

PARA：Estrangeiro residente que tenha

mais de 3 anos de carta de condução no
Japão.
INSCRIÇÃO：pelo web ou pelo verso
CONTATO：Prefeitura de Toyohashi,
Direção do Transporte Urbano
(Toshi Koutsuu-Ka)

Comentário dos aprovados!
Motorista de ônibus circular (Homen,
na faixa dos 50 anos de idade)

Quando participei das aulas, elaborei
redação para apresentar as minhas
capacidades pensando como posso usar as minhas
experiências no trabalho como motorista. Ensinaramme com olidar com os idosos e isso tem ajudado até
hoje. Tenho muitos colegas da minha geração e o
ambiente é muito gostoso. Quero ser motorista que
seja gentil para as pessoas com deficiência e idosos.

Motorista de táxi (Homem,
na faixa dos 20 anos de idade)

Muitas coisas que aprendi nas aulas como
postura de lidar com os passageiros,
etiqueta, inclusive, como responder nas entrevistas, estão
sendo úteis até agora. Depois que entrar na firma, temos
treinamento para aprender como lidar com os usuários de táxi,
então foi tudo muito seguro. Como é uma firma conhecida de
ter atendimento muito educado, estarei me desempenhando
para ser um motorista que os usuários podem me escolher
dizendo: “Foi muito bom você ser meu motorista”.
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Levar ao 9º andar da prefeitura ou enviar pelo correios (440-8501 Toshi Koutsuu-Ka) ou enviar pelo Fax
0532-56-5108.
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*Conforme descrito
no Zairyu card
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＠

Profissão anterior ou
atual

Leia e marque:

□ Compreendi que é um programa que ajuda ser recrutado, porém não garante uma profissão.
□

Compreendi que não tem preferência de seleção só por ser participantes deste programa.

Informações de Contato
Prefeitura de Toyohashi,
Departamento Toshi Koutsuu-Ka
Toyohashi-shi Imahashi-cho1 (Edifício Leste, 9F)
TEL：0532-51-2620

FAX：0532-56-5108

E-mail：toshikotsu@city.toyohashi.lg.jp

Os estrangeiros podem fazer inscrição pela:
NPO ABT-Associação Brasileira de Tayohashi
Toyohashi-shi Iwataya-cho, Aza Iwata-shita, 62-87
TEL：0532-39-3437
E-mail：info@npoabt.jp

