2.Visto de Permanência – Trabalho

在留資格・就労
在留資格

(1)Visto de Permanência

Existem 27 tipos de visto de permanência, as atividades que podem ser exercidas
dependem de cada qualificação. Conferir no passaporte o tipo do seu visto e o prazo de
validade. Estes dados também podem ser conferidos no Zairyuu Card assim como a
existência ou não da limitação de atividades.
●Tipos de Visto de Permanência

在留資格の種類

① Diplomático, assuntos oficiais, professores, artes, religião, imprensa, investimento e
administração, atividades jurídicas – contábeis, medicina, pesquisa, educação, tecnologia,
conhecimento da área de humanas – atividades internacionais, transferências dentro da
empresa, espetáculos, conhecimentos técnicos, aprendiz técnico
②Atividades culturais, curta permanência, bolsa de estudos, estágio, permanência de familiares
③Atividades específicas
④ Residência permanente, cônjuge ou outro de japonês, cônjuge ou outro de residente
permanente, longa permanência

Os vistos de permanência de ① e de ③ permitem o trabalho, contanto que estejam
englobadas pelo tipo de visto concedido.
Não é permitido trabalhar com os vistos de permanência de ②.
Não há restrições para trabalhar no caso de vistos de permanência de ④, pois são
baseados na descendência, status da pessoa.
〈Informações〉

〈お問い合わせ先〉

Gaikokujin Zairyuu Sougou Information Center
(Centro de Informações Gerais sobre a permanência
de pessoas de nacionalidade estrangeiras)

TEL

0570-013904

Dias úteis das 8:30hs ~ 17:15hs
※Há atendimento em idiomas estrangeiros

就労

(2)Trabalho

Pessoas de nacionalidade estrangeira que podem trabalhar no Japão, podem utilizar os
serviços de apresentação de emprego assim como os japoneses.
●Koukyou Shokugyou Anteisho [Hello Work]
公共職業安定所 (ハローワーク)
(Agência Pública de empregos)
Órgão governamental que realiza consultas gratuítas e apresentação de empregos.
Também são realizadas orientações, consultas sobre regras importantes ao firmar o
contrato de trabalho, sobre o seguro desemprego, etc...
※Conferir bem o contrato e condições de trabalho antes de começar a trabalhar
〈Informações〉
Hello Work Nagahama

〈お問い合わせ先〉
TEL 0749-62-2030
FAX 0749-65-3246
Horário de atendimento segunda a sexta 8:30hs ~ 17:15hs
4

