BOLSAS DE ESTUDO MEXT (Monbukagakusho)
Ministério da Educação, Cultura, Esporte, Ciência e Tecnologia do Japão

CURSO PROFISSIONALIZANTE – Ano 2021 (Idade: entre 17 e 24 anos em 01/04/2021)
Os cursos profissionalizantes no Japão têm duração de três anos. Após um ano de curso
preparatório e aprendizado da língua japonesa, o bolsista ingressará na escola profissionalizante,
para um curso de dois anos. Esta bolsa visa proporcionar o aprendizado de técnicas e
conhecimentos necessários para a vida profissional.
Para pesquisar a base do programa da bolsa e fazer download dos formulários, acesse o site:
https://www.studyinjapan.go.jp/en/smap-stopj-applications-specialized.html (em inglês)
Poderá também pesquisar as informações escritas em português, nos sites da Embaixada do Japão, em
Brasília, www.br.emb-japan.go.jp e do Consulado Geral do Japão em São Paulo, www.sp.br.emb-japan.go.jp.
Mas, por haver algumas diferenças entre consulados, como documentos exigidos e os locais para inscrição e
realização das provas, o candidato deverá entrar em contato com o consulado da sua região.
Dependendo da evolução da pandemia mundial do
INSCRIÇÃO2
COVID-19, o Cronograma do Processo Seletivo 2021
PERÍODO: 03 a 27 de agosto de 2020.
pode sofrer alterações ou até mesmo ser cancelado.
HORÁRIO: 9h às 11h30 e 14h às 17h.
LOCAL: Consulado Geral do Japão, no Recife.
Av. Eng. Domingos Ferreira, 1097 - 7º andar – Recife – PE CEP 51011-051
Os candidatos que residem fora da Região Metropolitana do Recife, mas dentro da jurisdição do Consulado
Geral do Japão, no Recife, poderão fazer suas inscrições por correspondência (com chegada no consulado,
impreterivelmente, até o dia 27.08.2020).
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSCRIÇÃO (1ª fase)
① Formulário de Inscrição “MEXT“, devidamente preenchido e assinado com uma foto.
② Histórico Escolar Completo do ensino médio (Original ou Cópia autenticada)

3
3

- Candidatos que estão no 3º ano do ensino médio: Boletins do 1º, 2º ano e do 1º bimestre do 3º ano (Original ou
Cópia autenticada).
- Candidatos que estão no ensino superior, devem acrescentar Histórico Escolar da faculdade.

③

Diploma ou Certificado de Conclusão do ensino médio (Original ou Cópia autenticada)
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- Candidatos que estão no 3º ano do ensino médio ou no ensino superior: Atestado de matrícula (Original).

④

Carta de Recomendação pelo diretor/conselheiro da escola onde concluiu o ensino médio.
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- Candidatos que estão no ensino superior, devem acrescentar também da sua faculdade.

⑤
⑥
⑦

Carteira de Identidade RG (Cópia simples).
Carta de Intenção, até uma folha A4.
(Por que razão optou pelo Japão para cursar a escola superior no Japão?)
Certificado de idioma (Se houver, cópia simples).

* Os documentos devem estar redigidos em japonês ou inglês, ou acompanhados por uma tradução nesses idiomas.
** O preenchimento dos formulários deve ser em letra de forma legível, com a caneta de cor preta ou digitado.
*** Os candidatos que já estejam na universidade necessitam acrescentar histórico escolar, declaração de matrícula e carta de
recomendação, da sua universidade.
**** Os documentos entregues não serão devolvidos.
***** Não grampear os documentos.

EXAMES ESCRITOS (Japonês, Matemática e Inglês)
DATA: 10 de setembro de 2020 (quinta-feira), horário a definir.
LOCAL: A definir.
*O exame de matemática poderá ser feito em japonês.
** Cada prova vale 100 pontos (somente o Japonês, 300 pontos).
***A presença no exame de língua japonesa é obrigatória.
****Não será permitido o uso de dicionário e calculadora. (

ENTREVISTA para os aprovados nos exames escritos
DATA: A definir.
LOCAL: Consulado Geral do Japão no Recife.
...................................................................................................................................................................................
Recife, 10 de junho de 2020
CONSULADO GERAL DO JAPÃO NO RECIFE (setor Cultural)
(Jurisdição: CE, RN, PB, PE, AL, SE e BA)
Av. Eng. Domingos Ferreira, 1097 - 7º andar
Boa Viagem - Recife – PE CEP:51011-051
TEL: (81) 3049-8300 / E-mail: cjr@rc.mofa.go.jp
https://www.recife.br.emb-japan.go.jp/itprtop_pt/index.html
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