
VAGA PARA FUNCIONÁRIO NA FUNDAÇÃO JAPÃO

1) SUMÁRIO PARA A INSCRIÇÃO:
1. TIPO DE TRABALHO: serviço de escritório em geral (organização de documentos, etc.) e serviço de recepcionista. 

2. NÚMERO DE VAGAS: 01 (uma) vaga, do sexo masculino ou feminino.

3. INÍCIO DA CONTRATAÇÃO: outubro  de 2014 (previsão)

4. LOCAL DE TRABALHO: Fundação Japão em São Paulo (Av. Paulista, 37 – 2º andar)

5. HORÁRIO DE TRABALHO: De segunda à sexta, das 9h às 18h (2 horas de almoço) em um mês, e de terça à sexta, 
das 10h30 às 19h30 (2 horas de almoço) e no sábado das 10h30 às 18h30 (1 hora de almoço) em outro mês, 
alternadamente.

6. FAIXA SALARIAL: R$ 1.600,00 por mês, mais benefícios (auxílio transporte e refeição)

7. REQUISITOS
• Início do trabalho: Previsão para outubro  de 2014 
• Escolaridade: Ensino médio completo
• Qualificações: Nacionalidade brasileira ou japonesa com visto permanente
     Fluência na língua portuguesa e japonesa 
     Conhecimento e prática em Microsoft Word, Excel, etc. na versão japonesa

2) SOBRE A INSCRIÇÃO E O RESULTADO DA SELEÇÃO
1. Formulário de inscrição
Fazer download do arquivo “Formulário de inscrição” que se encotra no site e preencher.
• A documentação recebida não será devolvida em hipótese alguma.
• Favor utilizar caneta preta para o preenchimento do formulário. Caso não tenha nenhum dado a ser prenchido, 
favor escrever “Sem dados”.
• Havendo falta ou insuficiência de dados na documentação solicitada, a inscrição não será aceita.

2. Entrega dos documentos de inscrição
A) PRAZO DE ENTREGA: Durante o mês de setembro, e encerraremos a inscrição assim que a vaga for preenchida.

B) LOCAL DE ENTREGA: Fundação Japão em São Paulo (Av. Paulista, 37 - 2º andar, CEP 01311-902   São Paulo-SP)
Escrever em vermelho no envelope: “A/C Inscrição para Exame de Admissão de Funcionário”

C) ENTREGA DOS DOCUMENTOS: Por correspondência ou pessoalmente. Não serão aceitos formulários enviados 
por e-mail ou fax. Para entrega pessoal, o horário  de atendimento é de segunda das 9h às 12h e das 14h às 18h. 
De terça à sexta, das 9h às 19h30.

3. Sobre a seleção
1. PRIMEIRA FASE (seleção através dos documentos recebidos)
Realizaremos a seleção de acordo com a documentação apresentada pelo candidato. As pessoas selecionadas 
serão notificadas sobre a data e horário da entrevista por telefone ou e-mail.  

As que não forem selecionadas na primeira fase, seja por falta de documentação ou não preenchimento dos requi-
sitos, não receberão nenhum contato da Fundação Japão.
    
* Solicitamos informar um número de telefone de contato e endereço de e-mail atualizado na documentação de 
inscrição.

2. SEGUNDA FASE (prova entrevista)
A) Data:  Será agendada pela Fundação Japão
B) Local: Fundação Japão em São Paulo
C) Resultado: Será comunicado após a análise da entrevista. 

国際交流基金臨時職員募集

１．募集の概要

（１）募集職種：　一般事務（書類整理等）及び受付業務

（２）採用人数：　1名、男・女不問

（３）採用時期：　2014年10月以降を予定

（４）勤務場所：　国際交流基金サンパウロ日本文化センター

（５）勤務時間：　週5日（月～金）9時～18時（休憩2時間）
  　隔月で（火～土）勤務、勤務時間10時半～19時半（休憩2時間）
  　土曜日は10時半～18時半（休憩1時間）

（６）支給給与：月額　R$1,600.00程度その他交通費及び食事手当等を支給

（７）応募資格
勤務開始時期：　2014年10月以降を予定
学歴：　高校卒業以上
資質（条件）：
 ・　ブラジル国籍を有している人（または日本国籍であっても永住権を取得されている人）。
 ・　日本語及びポルトガル語が堪能な人。
 ・　Microsoft Word、Excel等の日本語プログラムソフトで業務遂行が可能な人

２．応募方法及び採用決定

（１）応募用紙の入手

ページのファイルをダウンロードしてご使用ください。
「履歴書の様式」　国際交流基金サンパウロ日本文化センター臨時職員採用履歴書  　

※　提出書類は理由の如何にかかわらず返却いたしません。

※　記入は黒インクの筆記具を使用し、該当事項がない項目は「なし」と記入してください。

※　提出書類に不足または不備がある場合は応募を受理できません。

（２）応募用紙の提出

イ．応募受付期間：　随時。採用者が決定した時点で締め切ります。

ロ．提出先：　独立行政法人国際交流基金サンパウロ日本文化センター職員採用係
宛先には「職員採用試験応募書類在中」と朱書きで併記して下さい。

ハ．提出方法郵送、持参に限ります。インターネット、ファックスによる提出は受け付けませんのでご
注意ください。

（３）選考

・第一次選考（書類選考）
提出書類により書類選考を行ないます。書類選考を通過された人には電話又は電子メールで面接
日時を連絡いたします。選考を通過されなかった人、および応募資格から外れているなどの理由で
応募そのものを受け付けられなかった人には通知いたしませんのであらかじめご了承ください。

※必ず連絡の取れる電話番号又は電子メールアドレスを応募書類に正確に記入してください。

・第二次選考（面接試験）

A．日時：別途こちらより指定します。

B．会場：国際交流基金サンパウロ日本文化センター

C．結果通知：面接後にご連絡いたします。


