
Recrutamento de tradutores e intérpretes voluntários! 

Cooperação necessária em caso de desastres 

 

Estamos recrutando tradutores e intérpretes voluntários que possam 

cooperar conosco caso ocorra um desastre de grande porte. 

 

 

 

1. O que eles fazem? 

Os voluntários trabalham como tradutores e intérpretes no Centro de Apoio 

Multilíngue para Vítimas de Desastres da Província de Kanagawa, o qual será 

estabelecido caso ocorra um desastre de grande porte. É necessário cadastrar-se 

antecipadamente. 

 

2. Atividades específicas  

1) Responder às consultas e perguntas de falantes de inglês (O pessoal do 

governo da Província de Kanagawa, etc. será responsável pelo teor das 

respostas.)  

2) Traduzir para o inglês as informações providenciadas pela Sede de Gestão de 

Desastres da Província de Kanagawa.   

 



 
 

3. Local de trabalho 

Centro de Apoio Multilíngue de Kanagawa (Kanagawa Kenmin Center 13º andar) 

2-24-2 Tsuruyacho, Kanagawa-ku, Cidade de Yokohama, Província de Kanagawa  

*Os tradutores podem ser solicitados a trabalhar de casa. 

 

4. Idiomas necessários 

Todos os idiomas 

Voluntários que falam tailandês, vietnamita, laosiano, cambojano etc. são 

especialmente necessários. Se você conhece alguém que fale esses idiomas, 

por favor informe-os sobre este programa. 

*Clique aqui para fazer o download do panfleto sobre o recrutamento.  

 

5. Qualificação 

Não é necessária nenhuma qualificação, formação acadêmica especial nem 

experiência profissional. 

 

6. Requisitos para cadastro  

Poder ir até o Centro de Apoio Multilíngue para Vítimas de Desastres da 

Província de Kanagawa caso ocorra um desastre de grande porte. 

 

7. Como cadastrar-se   

Preencha as informações necessárias no formulário de cadastro e envie-o para o 

endereço abaixo pelo correio, fax ou e-mail. O cadastro será completado ao 

receber o formulário. 

*Clique aqui para fazer o download do formulário de registro. 

 

[Para onde enviar o formulário] 

 

Grupo de Planejamento, Divisão Internacional 

Departamento de Assuntos da Comunidade e Cidadãos  

Secretaria de Assuntos Comunitários 

Governo da Província de Kanagawa  

Endereço: 1 Nihon-odori, Naka-ku, Yokohama City 

Kanagawa Prefecture, 231-8588 

Tel: 045-210-3748 (direto)   Fax: 045-212-2753 

E-mail: 0804p_kokusai@pref.kanagawa.jp 

mailto:0804p_kokusai@pref.kanagawa.jp


 
 

8. O que é o Centro de Apoio Multilíngue para Vítimas de Desastres da 

Província de Kanagawa? 

Caso ocorra em desastre de grandes proporções, o Governo da Província de 

Kanagawa (G.P.K.) em conjunto com a Fundação Internacional de Kanagawa 

(FIK) estabelecerão o Centro de Apoio Multilíngue para Vítimas de Desastres da 

Província de Kanagawa. O objetivo é providenciar informações em múltiplos 

idiomas além de serviços de interpretação e orientação. 

*Clique aqui para ver o acordo entre o G.P.K. e a FIK (em japonês). 


