長浜市外国人介護職員養成研修修了者支援事業補助金（就職支援金）

ポルトガル語版

Subsídio Para as Pessoas que Concluíram o Curso de Capacitação
de Cuidadores de Nacionalidade Estrangeira de Nagahama
(Auxílio Financeiro para Colocação no Trabalho como Cuidador)
~ Auxílio aos estrangeiros que almejam trabalhar com Kaigo (cuidados e assistência) ~
○Auxílio às pessoas que irão trabalhar pela 1ª vez como cuidador em instituição de assistência de Nagahama.
１ Requisitos para receber o subsídio
Possuir o endereço em Nagahama; ter concluído o curso de capacitação de cuidadores que tenha sido iniciado a
partir de 2018; estar em dia com o pagamento dos impostos municipais, taxa do seguro de saúde, taxa do seguro
de cuidados e assistência e preencher os requisitos (1) e (2).
(1) No prazo de menos de 2 anos após ter concluído o curso, deve estar trabalhando como cuidador em uma
instituição de assistência em Nagahama, com carga horária de mais de 20 horas semanais.
(2) Deve ter trabalhado como cuidador em instituição de assistência no município por mais de 1 ano consecutivo,
e também estar trabalhando na ocasião da solicitação.
２ Valor do subsídio
100.000 ienes ※É possível solicitar somente 1 vez (dentro do limite do orçamento).
※(Um dos requisitos é estar trabalhando há mais de 1 ano. Não há público-alvo para o ano fiscal de 2018) .

３ Modo de solicitação e documentos necessários
Caso preencha todos os requisitos necessários para receber o subsídio, favor apresentar os documentos de
(1) a (3) no Kourei Fukushi Kaigoka.
(1) Formulário de solicitação do subsídio (para colocação no trabalho como cuidador) (formulário nº 2).
(2) Cópia do certificado de conclusão do Curso de Capacitação de Cuidadores de Nacionalidade Estrangeira.
(3) Zaishoku Shoumeisho - atestado de trabalho (solicitar na empresa onde trabalha).
４ detalhes
Outros sobre o subsídio, formulário e outros, veja na home page de Nagahama
Mais
Este subsídio encerrará em 31 de março de 2022.

Favor conferir na home page de Nagahama os detalhes sobre o subsídio, formulário e outros.
Home page da Prefeitura de Nagahama
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●長浜市外国人介護職員養成研修修了者支援事業補助金
Nagahama‐shi Gaikokujin Kaigo Shokuin Yousei Kenshuu Shuuryousha Shien Jigyou Hojokin
<Informações e solicitação>
Nagahama-shi Kenkou Fukushibu
Kourei Fukushi Kaigoka (Depto. de Assistência Social, Cuidados e Assistência para Idosos)
〒526-8501 Nagahama-shi Yawata Higashi-cho 632
TEL 0749-65-7789 FAX 0749-64-1437
E-mail kourei-kaigo@city.nagahama.lg.jp

長浜市外国人介護職員養成研修修了者支援事業補助金（就職支援金）

ポルトガル語版

Subsídio Para as Pessoas que Concluíram o Curso de Capacitação
de Cuidadores de Nacionalidade Estrangeira de Nagahama
(Auxílio Financeiro Para Colocação no Trabalho como Cuidador)
Sequência da solicitação até o recebimento
Kourei Fukushi Kaigoka
Solicitante

Depto. de Assistência Social, Cuidados
e Assistência para Idosos

Requisitos para receber o subsídio:
(Não há público-alvo para o ano fiscal de 2018)
Ter começado a trabalhar em uma instituição de
bem-estar em Nagahama, no prazo de 2 anos após
a conclusão do curso, e estar trabalhando por mais
de 1 ano consecutivo.
Apresentar os documentos abaixo no Kourei Fukushi
Kaigoka, no mesmo ano fiscal da data em que
completar mais de um ano de trabalho.
・ Formulário de solicitação (formulário nº 2)
・ Cópia do certificado de conclusão do Curso de
Capacitação de Cuidadores de Nacionalidade
Estrangeira
・Atestado de trabalho (solicitar na empresa onde
trabalha)
Recebimento do aviso de aprovação do subsídio

Entrega da solicitação de pagamento

Entregar

Formulário e documentos

Envio

Aviso da aprovação do subsídio

Recebimento da solicitação

Entregar

Depósito
bancário

Recebimento do subsídio

Emissão do subsídio

Época de solicitação
Auxílio financeiro para colocação no trabalho como cuidador ・・・ Estar trabalhando como cuidador por mais de 1
ano consecutivo, em uma instituição de bem-estar em Nagahama, após completar o curso de formação de
cuidador (ter começado a trabalhar no prazo de dois anos após o término do curso).
Data do término
do curso
2018.11.11

Data em que
começou a trabalhar
① 2018.12.12
② 2020.4.1

1º ano de
trabalho
① 2019.12.11
② 2021.3.31

Trabalhar por mais de 1 ano

Solicitação: após a
data de emissão do
atestado de trabalho
① 2020.1.10

Prazo para
solicitação
① 2020.3.31

② 2021.4.1

② 2022.3.31

Prazo de
solicitação

