
Balcão de consultas de emprego 

para pessoas com status de

 「residentes estrangeiros

 permanentes」 

Tel：050-5527-0895
“Projeto de promoção de emprego para estrangeiros” escritório gerencial da prefeitura de Aichi.

（dias úteis 9:00 - 17:00）

Caso queira trabalhar, porém tenha alguma preocupação. Tenha dificuldades em como encontrar um emprego ou como 
preencher um documento de aplicação, sinta-se à vontade para entrar em contato conosco!

Um residente estrangeiro permanente é um estrangeiro que possui um status de residência como residente permanente,
residente de longa duração, cônjuge de um cidadão japonês ou cônjuge de um residente permanente. 

Telefone, E-mail ou presencialmente.
Consulta pela Web: As consultas podem ser realizadas online pelo celular ou computador através do Zoom ou Microsoft Teams. 
Consulta presencial: Temos suporte multilíngues.
*Caso esteja interessado(a) na consulta pela web, será necessário o agendamento da solicitação antecipadamente.
*Caso não seja consultas na língua inglesa, será necessário o agendamento da solicitação antecipadamente para outras línguas.

Residentes estrangeiros permanentes que residam na província de Aichi ou queiram trabalhar na província de Aichi e tenha
status de residência de "sem restrições de trabalho".

Exemplos

ようび

じかん

Público-alvo

Como entrar em contato

Português

Consultagratuita￥０
Estamos aceitando consultas para “residentes estrangeiros permanentes” trabalharem
no Japão. Sinta-se à vontade para entrar em contato conosco em caso estiver procurando
um emprego ou estiver com problemas em seu trabalho atual.

“Projeto de promoção de emprego para estrangeiros” escritório gerencial da prefeitura de Aichi. 
3-22-8, Meieki, Nakamuraku, Nagoya-shi, Aichi-ken prédio Daitoukai 5º andar Will Agency Co., Ltd filial de Nagoya. 

O "Projeto de Promoção de Emprego Estrangeiro" é operado pela Will Agency Co., Ltd. em nome da Prefeitura de Aichi. 
Tel:050-5527-0895

O prazo da consultoria é de 2022/04/01 até 2023/03/01.



“Projeto de promoção de emprego para estrangeiros” escritório gerencial da prefeitura de Aichi. 
3-22-8, Meieki, Nakamuraku, Nagoya-shi, Aichi-ken prédio Daitoukai 5º andar Will Agency Co., Ltd filial de Nagoya. 

O "Projeto de Promoção de Emprego Estrangeiro" é operado pela Will Agency Co., Ltd. em nome da Prefeitura de Aichi. 
Tel:050-5527-0895

Mande as seguintes informações por telefone, e-mail ou online.

Nome: Sexo: Nacionalidade: Idade: Endereço: Tel: E-Mail:
Status de residência: 
(Residente permanente/residente de longa duração/Cônjuge de Japonês/Cônjuge de residente permanente) 

Conteúdo:
(Estou à procura de trabalho/Quero mudar de emprego/Quero saber como escrever uma aplicação/outros)

Nível de proficiência na Língua Japonesa: 
(Conversação: Não sei nada/Nível de conversação diária/Fluente)

Leitura, escrita: 
(Não sei nada/Sei ler Hiragana e Katakana/Sei Kanjis básicos)

Aparelhos de comunicação: 
(Computador/Celular/Tenho wi-fi)

Línguas que você deseja:
(Caso for uma língua além da língua japonesa ou inglesa, será necessária o agendamento antecipado)

É possível realizar a reserva pelo código QR
※O código QR é uma marca registrada da Denso Wave.

Detalhes de consultas frequentes

Como aplicar para a consulta.

050-5527-0895 （dias úteis 9:00 - 17:00）

nagoya_saiyo@willagency.co.jp

https://www.willagency.co.jp/lp/aichi_gaikoku/i_contacts/

・O balcão de consultas não promete apresentar trabalhos.

・Por favor, assuma os encargos de comunicação relacionados à
consulta telefônica e WEB. 

・É necessário reservar uma data e hora para a consulta. 

・Para consultas online pelo computador ou smartphone prepare um
ambiente de comunicação adequado.

NOTA: 

Não tenho muita confiança no meu nível da língua japonesa.

Quero mudar de emprego, porém tenho receio. 

Não sei como procurar um emprego.

Não sei que tipo de trabalho eu consigo fazer.

Tenho preocupação se serei bem-vindo ou não.

Não sei como preencher documentos de aplicações.
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