Curso indicado pelo Ministério do Trabalho pelo sistema de subsídio do Treinamento

Auxílio do Governo de no máximo 20% do custo do Treinamento
Conteúdo do Curso

Nome do Curso

(Portador)

Volor total necessário

horas

até a Conclusário
do curso

Valor do
Auxílo
（valor c/ desc 20%）

CURSO

18h

\257,248

\235,440
\47,088

(De porte intermediário ８ t)

5h

\92,016

\83,160
\16,632

De grande porte

(De médio porte5t)

23h

\313,624

\291,816
\58,363

De porte intermediário

(De médio porte5t)

11h

\151,840

\132,408
\26,481

Curso 1

De grande porte

Curso 2

De porte intermediário

Curso 9
Curso 10

(De porte intermediário ８t)

※：１．Os horários serão explicados posteriormente. Cada aula tem duração de 50 minutos.
２．No montante total da taxa do curso não está incluso o valor de aula extra e o valor da taxa do segundo
teste.
３． Caso for necessário fazer aula extra pagar à parte e em caso de reprovação pagar a segnda taxa do
teste. Incluso dois tipos de cursos em um único curso, náo poderá haver alteração do mesmo.
４．Carteira de grande porte acima de 21 anos, médio porte(8t) necessário experiência acima de 3 anos.
５．Carteira de grande porte tipo 2 acima de 21 anos, médio porte(8t) necessário experiência acima de
3 anos.

O que é o sistema de Auxílio de treinamento do ministério do Trabalho.
Objetivo:promover a recolocação no trabalho fixo e desenvolver a capacidade individual do trabalhador.
A pessoa que cumprir com os requisitos determinados, a HelloWork pagará 20% do valor do Treinamento que
foi pago (valor máximo de \100.000)
※ Pessoa que se enquadra para receber:
① Pessoa empregada que esteja inscrita no Seguro Desemprego há mais de 3anos .
② Pessoa que estava há mais de 3anos no Seguro Desemprego e que após ficar desempregada no dia
seguinte,até dentro de lano iniciar o curso.
③ Por enquanto somente na primeira vez há possibilidade da pessoa que estava inscrita no Seguro
Desemprego há mais de um(1)ano também receber esse auxílio.
◆◆Verificar na Hello Work próximo de sua residência se tem direito ao recebimento desse subsídio.
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