
 

Edital n. 1729 

13 de dezembro de 2017 

Governador do Estado de Minas Gerais 

Exmo. Senhor Governador Fernando Damata Pimentel 

Hitoshi Goto, 

Governador da Província de Yamanashi 

Sobre: Recomendação de Candidato para o "Programa de Treinamento de Funcionários do Governo 

Local 2018" 

Realizaremos a seleção de candidatos para o "Programa de Treinamento de Funcionários do 

Governo Local 2018" (LGOTP 2018) conforme descrito a seguir. 

Seguem anexos os formulários necessários à inscrição no LGOTP 2018, que deverão ser 

preenchidos conforme as instruções. O Governo de Yamanashi informará sobre a aprovação do 

candidato indicado ao Programa após análise dos documentos recebidos. 

1 Número de Vagas: 01 

2 Duração do Programa: 20 de maio de 2018 18 de janeiro de 2019 (8 meses)  

3 Documentos Necessários: 

(1) Formulário de Inscrição do "Programa de Treinamento de Funcionários do Governo 

Local" (2-2 Application Form 2018) 

(2) Termo de Compromisso (2-3 Pledge 2018) 

(3) Exame Médico (2-4 Medical Checkup 2018) 

(4) Certificado de Continuidade no Local de Trabalho 

(2-9 Trainee Dispatch Notice — original e cópia) 

(5) Síntese da Organização de Origem (2-10 Summary of Sending Organization) 

(6) Documento (passaporte,* etc.) (l cópia) 

(7) Foto (4 fotos 3 x 4cm, tiradas a menos de 3 meses e com fundo branco) 

* para os que não possuem passaporte, enviar uma cópia após providenciar o mesmo. 

4 Prazo para entrega: 17 de janeiro de 2018  

     5 Tomar ciência das "Considerações às Instituições e Candidatos"  

Cordialmente, 

Global Tourism and Exchange Division, Masaki 

HIGASHIYAMA Tel: (81) 55-223-1435 Fax: (81) 

55-223-1438 e-mail: kokusai@pref.yamanashi.lg.jp 

 



 

Considerações às Instituições e Candidatos 

1 Note que o treinamento será realizado, majoritariamente, em língua japonesa, sendo desejável 

que o candidato compreenda o idioma para que possa aproveitar o máximo possível. Candidatos 

que possuam o certificado JLPT (Japanese Language Proficiency Test), favor anexar uma cópia 

simples do original. 

Pedimos aos candidatos que, após receberem a confirmação de "Aceitação" por parte do Governo 

de Yamanashi, dediquem-se ao estudo da língua e da cultura japonesa. As instituições parceiras 

na promoção do Programa, pedimos que realizem uma orientação pré-embarque aos candidatos de 

2018 com ex-trainees a fim de que informações sobre o treinamento e a vida cotidiana, entre 

outras, sejam compartillhadas. 

2 O Governo de Yamanashi espera que o trainee, ao retornar ao país de origem, desempenhe um 

papel ativo no aprofundamento das relações de Irmandade entre Minas Gerais/Yamanashi. 

3 O candidato deverá se dedicar exclusivamente ao treinamento em Yamanashi. No entanto, não 

havendo prejuízo ao seu treino, o Governo espera que o trainee, eventualmente durante suas 

folgas, participe ativamente de eventos de intercâmbio cultural e de integração realizados por 

entidades como o Centro de Relações Internacionais da Província de Yamanashi. 


