
Balcão de consultas a respeito do problema de 

emprego da fábrica da SONY em Minokamo 

 

1  Local 

Gifu-ken Chuno Shinkokyoku Shinkoka Sangyo Rodokakari (Kamo Sogo Chosha 3º andar)  

- Dentro da Seção de Trabalho Industrial da Divisão de Promoção do Departamento 

de Promoção de Chuno da Província de Gifu   

(1)   Endereço       

Minokamo-shi Kobi-cho Shimokobi 2610-1 

(2)   Horário de atendimento 

Das 8h30min às 17h15min (exceto sábados, domingos e feriados) 

Telefone  0574-25-3111 (ramal 282 e 283) 

【 Balcão de atendimento em língua estrangeira 】 

Português:  das 9h às 17h (exceto sábados, domingos e feriados) 

Tagalo :    das 9h às 16h (exceto sábados, domingos e feriados) 

Telefone   0574-25-1858  (chamada direta) 

 (3)   Assuntos 

Além de consultas relacionadas ao emprego, atende-se também questões da vida 

cotidiana dos trabalhadores. 

 

2  Local 

Hello Work Minokamo 

(1)   Endereço  

Minokamo-shi Fukata-cho 1-206-9 

  (2)   Horário de atendimento 

Das  8h30min às 17h15min  (exceto sábados, domingos e feriados) 

Telefone  0574-25-2178 

【 Balcão de atendimento em língua estrangeira 】 

Português・Inglês :  das 9h às 16h (exceto sábados, domingos e feriados) 

Tagalo :  das13h às 17h (exceto sábados, domingos e feriados) 

Telefone  0574-25-2178 

(3)   Assuntos 

Procedimento para procura de emprego, para solicitação de seguro desemprego,etc. 

Outros serviços: informações a respeito de empregos, de cursos profissionalizantes, 

de experiência e qualificação necessárias para a recolocação no mercado de trabalho. 



JOB STATION TAJIMI
【SERVIÇOS】
Funciona como balcão único de 
atendimento, dando apoio desde o 
suporte necessário do cotidiano para 
começar a trabalhar até a procura de um 
novo emprego .
①Consulta de emprego
②Consulta sobre como assegurar a moradia

③Consulta sobre vários tipos de empréstimos 

・subsídio de moradia
・subsídio para sustento e outros
④Consulta jurídica gratuita com advogados

【horário de atendimento】
Das 10h às 19h（Pedido de consulta será 
aceito até às 18h).
(exceto domingos, feriados, dias de folga, 
feriado de final/começo de ano e folga do 
estabelecimento onde estiver situado)
Tajimi-shi Hon –machi 1-2
Tajimi Ekimae Plaza ・Terra 4ºandar
TEL:0572-25-0057
※Atendimento somente em japonês, por 
isso utilize o serviço de triofone
（TEL:0574-25-1858）dos consultores 
administrativos para residentes 
estrangeiros (intérpretes).

HELLO WORK
【SERVIÇOS】
Procedimento para procura de emprego, 
para solicitação de seguro desemprego, 
entre outros.
Outros serviços: informações a respeito de 
empregos, de cursos profissionalizantes, 
de experiência e qualificação necessárias 
para a recolocação no mercado de 
trabalho.
【horário de atendimento】
De acordo com cada estabelecimento, 
como descrito a seguir.
(exceto sábados, domingos, feriados, dias 
de folga e feriado de final/começo de ano)
○HELLO WORK MINOKAMO
Minokamo-shi Fukata-cho 1-206-9
TEL:0574-25-2178
Português・Inglês    das   9h às 16h

Tagalo    das 13h às 17h
○HELLO WORK TAJIMI
Tajimi-shi Otowa-cho 5-39-1
TEL:0572-22-3384
Português・Tagalo    das 13h às 17h
○HELLO WORK PLAZA KANI 
Kani-shi Shimoedo 5166-1
Kani-shi Sogo Kaikan Bunshitsu (sala anexa )

1º andar
TEL:0574-63-5586
Português・Inglês das 10h às 17h

CENTRO DE APOIO PERSONALIZADO
【SERVIÇOS】
O consultor responsável oferece auxílio 
detalhado, através do sistema de 
cooperação de especialistas e das 
organizações de apoio da região.
【horário de atendimento】
○Posto Itinerante Chuno
(Toda terça-feira  das 8h30min às 17h15min）
Minokamo-shi Kobi-cho Shimokobi 2610-1 
Kamo Sogo Chosha 1º andar
TEL:058-269-3757
(Marcar consulta na central Gifu)
(exceto domingos, feriados, feriado de 
final/começo de ano e dias de folga 
estabelecidos por cada instituição).
○Posto Itinerante Kani
(Toda quinta-feira das 8h30min às 17h15min)
Kani-shi Shimoedo 5166-1
Kani-shi Sogo Kaikan Bunshitsu (sala anexa) 
2º andar
TEL:0572-21-5339
(Marcar consulta na filial de Touno)                                 
(exceto domingos, feriados, feriado de                 
final/começo de ano e dias de folga 
estabelecidos por cada instituição).
※Atendimento disponível em português

Para outros idiomas será necessário o serviço 
do consultor administrativo para residentes 
estrangeiros ou outro intérprete.

Pessoas que 
procuram emprego

Pessoas que procuram emprego e 
estão preocupadas com o 

sustento do dia-a-dia

Pessoas com vários problemas, não apenas 
de trabalho e do sustento do dia-a-dia, mas 
de família, de muitas dívidas,etc.

Balcão de consultas para pessoas que 
perderam o emprego

Auxiliaremos com a colaboração dos 
órgãos envolvidos


