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Professor, já pensou em fazer um intercâmbio no Japão? 
Estão abertas as inscrições para participar de mais uma edição do 

Estágio em Promoção da Convivência Multicultural em Toyama – 2020. 
O governo da Província de Toyama oferece a oportunidade para a 

realização de um Estágio em Promoção da Convivência Multicultural, 
durante seis meses, no período entre maio e novembro de 2020, em 

uma escola pública de Ensino Fundamental, em Toyama – Japão. 
 

Objetivos: 

Contribuir para o desenvolvimento tecnológico e econômico dos países 
parceiros e, além disso, incrementar as relações internacionais, a partir 

do convívio dos estagiários com a população local. 
 

Quem poderá participar? 
Os professores efetivos da Secretaria da Educação do Estado de São 

Paulo (SEDUC) de qualquer disciplina, que estejam em boa saúde física 
e mental, e que tenham, no mínimo, Nível 3 de Proficiência em Língua 

Japonesa – Nihongo Noryoku Shiken. 
 

Como participar? 
Os interessados terão até o dia 4 de dezembro de 2019 para acessar o 

link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzaJFb_MqJcKFB-
BTOoOKbMq1WJPIgPSi1qFeMzLPfBHgRIg/viewform e responder 

ao Formulário de pré-seleção – Bolsa Estágio Toyama 2020. 

 
A última fase da seleção será uma entrevista realizada na Escola de 

Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação – EFAPE, 
em São Paulo, com data prevista para a primeira quinzena de 

dezembro de 2019, na qual será avaliada, entre outros elementos, a 
proficiência em Língua Japonesa. 

 
Todas as despesas serão cobertas pelo governo de Toyama – 

passagens de ida e volta, estadia, além das despesas de transporte 
para o cumprimento do Programa em território japonês. Apenas as 

despesas com passaporte, visto e demais taxas ficarão a cargo do 
candidato aprovado. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzaJFb_MqJcKFB-BTOoOKbMq1WJPIgPSi1qFeMzLPfBHgRIg/viewform
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Para conhecer um pouco mais a respeito do estágio, acesse os anexos 

disponíveis no site da EFAPE (www.escoladeformacao.sp.gov.br). 
Dúvidas e demais informações, entre em contato por meio dos 

telefones: (11) 3866-0416/0601 ou pelo e-mail: 

uctec.efape@educacao.sp.gov.br.  
  

 
 

Atenciosamente, 
Núcleo Pedagógico 

 
 

  De acordo 
 

 
Fábio Augusto Negreiros 

Dirigente Regional de Ensino 
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