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O “sistema de apoio para buscar emprego” é um sistema de ajuda prestada pelo governo nacional para 
que as pessoas que não recebem o seguro desemprego (koyo hoken) possam encontrar rapidamente um 
emprego.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Quem desejar saber mais sobre o assunto, entre em contato com a Hello Work da cidade 
onde reside.      
 

● Condições para receber o apoio 

Enquadrar-se em todas as condições abaixo de ① a ④ 

① Fazer o cadastro para buscar emprego na Hello Work 

② Não estar inscrito no seguro desemprego, e não receber o subsídio por desemprego (shitsugyo kyufu)   

③ Ter vontade e capacidade para trabalhar 

④ Ser reconhecido pela Hello Work que necessita de apoio 

(Ex.)Aquele que não recebeu o subsídio por desemprego 

Aquele que recebeu o subsídio por desemprego, mas que não encontrou um novo emprego  

Existe um sistema de apoio para buscar emprego 
(kyushokusha shien seido)! 

 

(treinamento que visa melhorar as 

habilidades para buscar emprego) 

receber ajuda na Hello 
Work (Agência 

Pública de Empregos) 
para buscar emprego 

“Treinamento 
profissional 

(shokugyo kunren)” 
para encontrar 

rapidamente um 
emprego 

“Benefício para fazer curso de treinamento profissional (shokugyo kunren juko 
kyufukin)”(dinheiro que se recebe para melhorar as habilidades profissionais) 

https://tcc117.jp/facil/
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  Aquele que fechou seu próprio negócio como autônomo  

Aquele que se formou na escola sem um emprego garantido 

 

● Sobre o “treinamento profissional” 

“Curso básico”     → Aprender em pouco tempo as habilidades básicas para poder trabalhar 

“Curso prático”     → Aprender as habilidades necessárias para o tipo de trabalho que deseja fazer 

⮚ Tempo de treinamento: de 2 a 6 meses cada curso 

⮚ Para informações detalhadas, acesse o site de serviços da Hello Work na internet: 
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/  

 

● Sobre o “benefício para fazer curso de treinamento profissional” 

＜Conteúdo do benefício＞ 

100 mil ienes por mês 

Dinheiro do transporte para frequentar o local onde é realizado o “treinamento profissional” 

Dinheiro para moradia (*) 

(*) No caso de mudar de moradia para o treinamento, e que a Hello Work tenha reconhecido a necessidade de 
mudança 

 

 

 
 

① Sua renda ser abaixo de 80 mil ienes por mês 

② A renda total da família ser abaixo de 250 mil ienes por mês 

③ O valor total dos bens financeiros (poupança etc.) da família ser abaixo de 3 milhões de ienes 

④ Não possuir outro terreno ou construção além do local onde reside atualmente 

⑤ Estar presente em todas as aulas do curso de treinamento 

⑥ Não ter outra pessoa na família que recebe o mesmo benefício 

⑦ Não ter recebido nenhum subsídio dentro dos últimos 3 anos de forma ilegal, por mentira ou algum erro 

na solicitação   

 

＊Mesmo durante o treinamento ou após terminar o mesmo, você deve ir à Hello Work para se consultar 

sobre emprego ( = consulta sobre emprego).   

Se não tiver condições de viver somente com o valor do “benefício para fazer curso de treinamento profissional”, 
é possível receber empréstimo de dinheiro (é preciso devolver o dinheiro futuramente). 

Para mais detalhes, pergunte à Hello Work. 

 

＜Condições para receber o benefício＞ 

 

https://tcc117.jp/facil/
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/
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● Procedimentos 
Procedimentos para receber o treinamento Procedimentos para receber o “benefício para fazer 

curso de treinamento profissional” 

1. Fazer a solicitação de busca de emprego na 
Hello Work do local onde reside  

 
Informar que deseja usar o “sistema de apoio para 
buscar emprego” 
 

Informar que deseja receber o benefício 

↓ 

2. Escolher o curso de treinamento na Hello Work Receber os documentos e formulários necessários para 
a inspeção prévia do benefício ♦ 

↓ 

3. Fazer a solicitação do treinamento na Hello 
Work 

Preencher e entregar os documentos para a inspeção 
prévia do benefício  
♠ 

↓ 

4. Entregar o formulário de solicitação no local de 
treinamento      

 

↓ 

5. Fazer os exames do local de treinamento 
(entrevista e exame escrito) 

 
Perguntar à Hello Work sobre a entrevista e o 
exame escrito para se preparar aos mesmos 

 

↓ 

6. Quando chegar o aviso de “aprovação” 

 
Receber na Hello Work o “plano de apoio para 
busca de emprego” 

Receber o resultado da inspeção prévia 
Receber os documentos para a solicitação 

↓ 

7. Receber o treinamento 

 
Consultar-se sobre emprego na Hello Work  no 
dia indicado      
  

Fazer a solicitação do benefício quando se consultar 
sobre emprego na Hello Work 

 

*Tome cuidado, pois não poderá receber o “benefício para fazer curso de treinamento profissional” nos 
seguintes casos: 

https://tcc117.jp/facil/
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・Não foi à Hello Work no dia indicado

・Não foi ao/ Se atrasou ao/ Saiu mais cedo do treinamento (mesmo que seja uma única vez)

 (Se houver algum motivo, é necessário apresentar algum comprovante. Consulte-se.) 

● Contato

Hello Work da cidade onde reside 

Lista das Hello Works com intérpretes (atualizado em maio de 2020) 

https://www.mhlw.go.jp/content/000592865.pdf 

Referência/ Fonte 

“Sobre o sistema de apoio para buscar emprego” (Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar) 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyushokusha_shien/index.html

“Existe um sistema de apoio para buscar emprego!” (Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar) 
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyushokusha_shien/index.html

♠ Documentos e formulários necessários para a inspeção prévia do “benefício para
fazer curso de treinamento profissional” 

Documento que conste o Número de Pessoa Física (Ex.: My Number Card)  

Cartão de permanência (zairyu card) 

Formulário que receber na Hello Work (♦) 

Entre outros documentos indicados (para mais detalhes, pergunte à Hello Work) 

https://tcc117.jp/facil/
https://www.mhlw.go.jp/content/000592865.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000645028.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000657587.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyushokusha_shien/index.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyushokusha_shien/index.html



