<ポ ル トガル語研修募集要項>

YOKOHAMA INOCHI NO DENWA
LINHA DE APO=O AOS LATINOS

Inscncao de Voluntirios/as para o C・ lrsO de Crescimento Pessoal e Preparacao

para umご Tbla92b dettudaAtra、 たs do■ lefor',em Lhgua portuguesa。

>
>

Requisitos para ser Volulltirio/a:
Idade a partir de 25 anos
E》 isponibilidade para participar do Curso dc Prepara9ao oom dura9ao de 9 meses,realizado
aos sttados das 17:00‑20:30(CurSO dOS S̀bados)ou aS quartas― feiras das 10.00‑14.00

(CurSO das quartas feiras)
> Disponibilidade para prestar seⅣ i9o oo鴫 o V01untttio/a na Rela9お dettuda pelo Telefone
duas vezes por mes e participar das sessleS de Educa9お Continua uma vez por mes,ap6s a
flnaliza9aO dO curso coln resultado satisfat6rio

>

Entender

e

falar a lingua porluguesa fluentemente

Sobre o(Curso de Prepara,ao de v01ulltirios/as:
》

As aulas deste curso sao dadas na lmgua porluguesa

>
>
>
>

Dura9aO:9 meses,com

infcio na lasemana do mes de Abril de cada ano

Local: Aproxidalnente 5 1111inutos da esta9ao de Yokohama
C)curso ёgratulto
Nota:Ao terlninar o curso,o voluntttrio/a seri avaliado e ao ser aprovado iniciarl o
Treinamento pぬ tico no atendilnento do telefone antes do seu reconhecilnento como

Voluntttio/a da Rela9お dettuda pOr Telefone da LAL(Linha de Apoio aos Latinos)

＞
＞

Para a illscritao:
Preenchё r o FOrtnulttrio de lnscri9ao e co10car a sua fOtOgrafla

Redigl na llnguaporluguesa o md市 o pelo qual desqa particlptt dette curso,em papel

tamanho A 4
Enviar os pap6is inencionados acima com antecedencia para lnarcar ullna entrevista pessoal

com a respons〜 el pe16 curso de treinalnento.
As inscri90es cstarab abertas o ano inteiro.

Favor enviar os pap6is lnencionados para o endere9o:

Yokohama lnochi no Denwa… Linha de Apoio aos Latinos(LAL)
Ⅱodogaya Yubinkyoku shishobako 32,Yokohama… Shi 〒 240‐ 8691
＞

Para illforIIla,ao em portugIIOs,ligue para:
．

SecretaHa da LAL:TEL/FAX:045‑333‑6216 email:宙 ndlalの ceres.ocn.ne.ip
Ter9as e quilltas feiras das 10.00 as 17.00 horas.

