<ポルトガル語研修募集要項＞

YOKOHAMA INOCHI NO DENWA
LINHA DE APOIO AOS LATINOS

Inscrição de Voluntários/as para o Curso de Crescimento Pessoal e Preparação
para uma“Relação de Ajuda Através do Telefone”, em língua portuguesa.

Requisitos para ser Voluntário/a:
 Idade a partir de 25 anos
 Disponibilidade para participar do Curso de Preparação com duração de 9 meses, realizado
aos sábados das 17:00 -20:30(Curso dos Sábados) ou as quartas-feiras das 10.00-14.00
(Curso das quartas –feiras)
 Disponibilidade para prestar serviço como Voluntário/a na Relação de Ajuda pelo Telefone
duas vezes por mês e participar das sessðes de Educação Continua uma vez por mês, após a
finalização do curso com resultado satisfatório
 Entender e falar a língua portuguesa fluentemente












Sobre o Curso de Preparação de Voluntários/as:
As aulas deste curso são dadas na língua portuguesa
Duração: 9 meses, com início na 1ª semana do mês de Abril de cada ano
Local: Aproxidamente 5 minutos da estação de Yokohama
O curso é gratuito
Nota: Ao terminar o curso, o voluntário/a será avaliado e ao ser aprovado iniciará o
Treinamento prático no atendimento do telefone antes do seu reconhecimento como
Voluntário/a da Relação de Ajuda por Telefone da LAL (Linha de Apoio aos Latinos)

Para a inscrição:
Preencher o Formulário de Inscrição e colocar a sua fotografia
Redigir na língua portuguesa o motivo pelo qual deseja participar deste curso, em papel
tamanho A 4
Enviar os papéis mencionados acima com antecedência para marcar uma entrevista pessoal
com a responsável pelo curso de treinamento.
As inscrições estarão abertas o ano inteiro.
Favor enviar os papéis mencionados para o endereço:

Yokohama Inochi no Denwa-Linha de Apoio aos Latinos (LAL)
Hodogaya Yubinkyoku shishobako 32, Yokohama-Shi 〒 240-8691


Para informação em português, ligue para :
Secretaria da LAL ( Terças e quintas feiras das 10:00 às 16:00 horas.)
TEL/FAX : 045-333-6216
Email: yindlal@ceres.ocn.ne.jp
yindlal@hotmail.co.jp
Home page: http://www.lal-yokohama.org/LAL-por.htm

