平成３１年度 岐阜県立高等学校入学者選抜要項（抄）【ポルトガル語】
Guia do Processo Seletivo para o Koukou Público da Província de Gifu – 2019
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Guia do Processo Seletivo para o Koukou Público da Província de Gifu – 2019

⾷Ǣǽ┶ⱼǽӴᄙǾƸ᭔ǽɣʀɨɢʀɀȇဢ⠅ǨȚǷǷȑǺƸ᭔ԑǽ۬˛કገڽȂῲؘჹકገ
 ˔ȂǺ۬ӸᴗⶲᵱકገᵱǺ⥎͛ǦǵǑșȍǨǽǶƸർǩǬǽ┶ⱼǺȗǲǵ◜ȡǦǵǞǯǤǓƹ⾸

㸦 Este guia foi distribuído integralmente para todos os chuugakkou*, escolas de ensino
fundamental obrigatório e koukou** públicos da Província de Gifu e está disponível na
homepage do Governo da Província, portanto, consulte-o sem falta㸧
*Chuugakkou equivale aos 3 últimos anos do atual ensino fundamental no Brasil.
**Koukou equivale ao atual ensino médio no Brasil.

୷⬬᭔ჹਅݲΉ
Secretaria da Educação da Província de Gifu



Ϩ  ᪥ ไ ࡢ ㄢ ⛬Curso integral

ᵥ⿀ ӱક   ݲCota para o ingresso escolar
᭔ჹਅݲΉǺǙǓǵᖑǦƸǺӸᰳǨȚǷǢȜǺȗȚƹ
Será definida e divulgada pela Secretaria da Educação da Província.

ᵥ⿁ ᵥʶᓎ⣹ོ
Primeira seleção
⿀ լⲬ✇  Qualificação para a inscrição
ᓎǽ  ǚȘ  ȍǶǽǓǩțǚǺ○ഝǨȚǽǕǰƸ୷⬬᭔ԑǺΣǨȚǷǨȚƹ
Aquele que se enquadra em uma das três opções abaixo e que resida na Província de Gifu:

  ˛કገ⇙ǦǞǾǢțǺᛡǩȚકገ⇙ǦǞǾῲؘჹકገȡٲᏡǦǮڻǾ౪༔⿂⿀౫⿂ሰٲᏡ╀
⡛Ȏǽ
Ter concluído o chuugakkou ou nível escolar equivalente ou o ensino fundamental
obrigatório ou ter previsão de conclusão em março de 2019 (Heisei 31).

  ˛ᵱჹકገǽ֭ቃ☁ᲦȡЍ̒ǦǮڻǾ౪༔⿂⿀౫⿂ሰЍ̒╀⡛Ȏǽ

Ter concluído a primeira parte do Chuutou kyouiku gakkou (chuugakkou integrado ao
koukou) ou ter previsão de conclusão em março de 2019 (Heisei 31).


 ⾷ͨˁƸ˛કገƸǢțǺᛡǩȚકገƸῲؘჹકገڽȂ˛ᵱჹકገǽ֭ቃ☁ᲦȡἕᲠǦǵǃ˛ક
ገǄǷǓǕƹ⾸
(doravante será denominado genericamente chuugakkou as escolas de ensino fundamental
obrigatório, a primeira parte do Chuutou kyouiku gakkou e as escolas equivalentes)

  કገჹᗕᅄ⒅╄֧ᵥ⿈⿄ቷ۬ۥǽǓǩțǚǺ○ഝǨȚ
O candidato deve se enquadrar em algum inciso da Lei nº 95 [Lei de Regulamentação da
Educação].

ǃ୷⬬᭔ᴗⶲᵱકገլⲬཀྵ◜ሤǄƸǃై࡛᧯൜ᵱӱક⣹ོլⲬཀྵ◜ሤǄڽȂǃঋ࡛͆᧯൜ᵱӱ
ક⣹ོլⲬཀྵ◜ሤǄǺȗșլⲬཀྵ◜ȡൡǮ˔ȂǺ᭔ঋ⮥؞ીᅄገǺϭȚӱકǽ⣹ོǺȗș᭔
ঋǚȘǽ⮥؞ȡ⒅Ǖકᲇ⾷કᲇ῭ȡ܅ȏƹͨˁ۴ǧƹ⾸ȇլⲬǦȗǕǷǨȚǺǳǓǵǾƸ᭔ঋ⾷࡛
ঋȡ܅ȏƹͨˁ۴ǧƹ⾸ǺΣǨȚई۰ǶȑƸլⲬǨȚǢǷǛǶǜȚƹ

Os candidatos que obtiveram a autorização para se candidatar ao processo seletivo
conforme a “Autorização para se cadidatar às escolas de ensino médio da Província de Gifu”,
“Autorização para se candidatar no processo seletivo de alunos que retornaram do exterior”
e a “Autorização para se candidatar no processo seletivo para alunos estrangeiros” e ainda
os candidatos que pretendem se candidatar nas áreas de estudo (inclui-se várias áreas.
Doravante idem.) que recrutam candidatos que não são residentes desta província podem
se candidatar mesmo residindo fora da Província (inclui-se fora do país. Doravante idem.).

ǃ⢪ၩࢪǽ˛ⶲʶ⛫ჹገǺϭȚӱક⣹ོǄ⾷ͨˁǃ⢪ၩࢪ⣹ོǄǷǓǕƹ⾸ǽીᅄገ⾷୷⬬
᭔ᴗြᄢⶲᵱકገƸ୷⬬᭔ᴗ⤭ˀⶲلᵱકገƸ୷⬬᭔ᴗӷᗽⶲᵱકገڽȂ୷⬬᭔ᴗⳎ㦥 ⶲᵱ
કገ⾷ͨˁǃ⢪ၩࢪⶲᵱકገǄǷǓǕƹ⾸⾸ȇƸ⢪ၩǨȚ˛કገ⾷୷⬬᭔ᴗြᄢⶲᵱકገǺǑǲǵ
Ǿြᄢᨊᴗြᄢ˛કገڽȂြᄢᨊᴗ˛݅لકገƸ୷⬬᭔ᴗ⤭ˀⶲلᵱકገǺǑǲǵǾ⤭ˀల
ᴗ˛કገƸ୷⬬᭔ᴗӷᗽⶲᵱકገǺǑǲǵǾӷᗽᨊᴗӷᗽ˛કገڽȂӷᗽᨊᴗӷᗽ
ኇ⤴˛કገƸ୷⬬᭔ᴗⳎ㦥 ⶲᵱકገǺǑǲǵǾⳎ㦥 లᴗ˛કገڽȂⳎ㦥 లᴗ୮˴ቧ˛કገ





⾷ͨˁǃ⢪ၩࢪ˛કገǄǷǓǕƹ⾸⾸ǺࢀḃǦǵǓȚǛլⲬǨȚई۰ǾƸȓȏȡൡǹǓ̗ษǛǑ
Țई۰ȡ⭒ǜƸᵥʶᓎ⣹ོǶǾǹǞƸ⢪ၩࢪ⣹ོǺȗȚȑǽǷǨȚƹ
ǹǙƸᵥʶᓎ⣹ོǷ⢪ၩࢪ⣹ོǽڿᅀǺլⲬǨȚǢǷǾǶǜǹǓƹ
Para os alunos que pertencem às escolas que possuem o “processo seletivo unificado para
chuugakkou e koukou cooperados” (doravante denominado “processo seletivo unificado”)
(Gifu Kenritsu Ibi Koutou Gakkou, Gifu Kenritsu Gujo Kita Koutou Gakkou, Gifu Kenritsu
Yaotsu Koutou Gakkou e Gifu Kenritsu Hida Kamioka Koutou Gakkou (doravante
denominadas “koukou com processo unificado”)) com chuugakkou cooperados (para o Gifu
Kenritsu Ibi Koutou Gakkou: o Ibigawa Chouritsu Ibigawa Chuugakkou e o Ibigawa
Chouritsu Hokuwa Chuugakkou; para o Gifu Kenritsu Gujo Kita Koutou Gakkou: o Gujo
Shiritsu Shirotori Chuugakkou; para o Gifu Kenritsu Yaotsu Koutou Gakkou: o Yaotsu
Chouritsu Yaotsu Chuugakkou e o Yaotsu Chouritsu Yaotsu Toubu Chuugakkou; para o Gifu
Kenritsu Hida Kamioka Koutou Gakkou: o Hida Shiritsu Kamioka Chuugakkou e o Hida
Shiritsu Yamanomura Chuugakkou (doravante denominadas “chuugakkou com processo
unificado”)), a primeira seleção não será válida, exceto casos especiais. Serão considerados
participantes do “processo seletivo unificado”.
Além disso, não será possível se inscrever simultaneamente na primeira seleção e no
processo seletivo unificado.


⿁    ݲ͆⮥؞Número de vagas
ݲ͆⮥؞ǾƸӱકݲǷǨȚƹ
ǹǙƸ⢪ၩࢪ⣹ོȡીᅄǨȚકᲇǺǙǓǵǾƸӱકݲǚȘ⢪ၩࢪ⣹ོǽ۰ᄋȡ᚛ǧǮᄋȡ
ݲ͆⮥؞ǷǨȚƹ
O número de vagas corresponderá à cota para o ingresso escolar.
Nas áreas de estudo que serão realizados o processo seletivo unificado, o número de vagas
será o valor que resultar da subtração do número de aprovados no processo seletivo
unificado da cota de vagas.

⿂ լ Ⲭ  Inscrição
  լⲬገǽ⣹   Seleção da escola para a inscrição
Ȫ լⲬǾƸӴᅠ֝ǽ☁Ღǽ୷⬬᭔ᴗⶲᵱકገǽ˛ǚȘƸ⿀ǳǽⶲᵱકገǽ⿀ǳǽકᲇȡ⣹ǦƸ
լⲬǨȚǢǷǛǶǜȚƹ
ǮǯǦƸᓎǽ 〠 ǚȘ 〣 ȍǶǽǓǩțǚǺ○ഝǨȚई۰ǺǳǓǵǾƸ۴ʶገǽ͙ǽકᲇǺ⭈șᵥ
⿁ሿǷǨȚǢǷǛǶǜȚƹ
Os candidatos poderão optar por uma área de uma das escolas de ensino médio integral
da Província de Gifu e se candidatar.
Entretanto, caso o candidato se enquadre em algum dos itens de 〠 a 〣 abaixo, poderá
indicar outras áreas de estudos de uma mesma escola como segunda opção.

〠  ᥴᄋᲇǺլⲬǨȚǛᇃ⢡ᲇȡᵥ⿁ሿǷǨȚǷǜƹ
Quando o candidato à área de Ciências Exatas, tem como segunda opção, o curso
normal (futsu-ka).

〡  ᇃ⢡ᲇǺլⲬǨȚǛᥴᄋᲇȡᵥ⿁ሿǷǨȚǷǜƹ
Quando o candidato ao curso normal tem como segunda opção, a área de Ciências
Exatas.

〢 ⡕ᏡƸకᏡƸަᏡڻǾ᧯ᘍ᧳ᏡǽǓǩțǚǽո⦕ǺୡǨȚકᲇǺլⲬǨȚǛ۴ʶո⦕ǺୡǨ
Ț͙ǽકᲇȡᵥ⿁ሿǷǨȚǷǜƹ





Quando o candidato se inscrever às áreas pertencentes ao campo de Agronomia,
Indústria, Comércio ou Bens de Consumo e ter como segunda opção uma outra área
inserida em um mesmo campo de estudos.

〣  ަᏡǽո⦕ǺୡǨȚકᲇǺլⲬǨȚǛษअǽո⦕ǺୡǨȚકᲇȡᵥ⿁ሿǷǨȚǷǜڻǾ
ษअǽո⦕ǺୡǨȚકᲇǺլⲬǨȚǛަᏡǽո⦕ǺୡǨȚકᲇȡᵥ⿁ሿǷǨȚǷǜƹ
Quando o candidato se inscrever nas áreas relacionadas ao Comércio e, como segunda
opção, nas áreas relacionadas à Informação, ou quando o candidato se inscrever nas
áreas do campo de Informação e, como segunda opção, nas áreas do campo de
Comércio.

ǹǙƸⶲᵱકገ⫧ǾƸ⡕ᏡƸకᏡƸަᏡڻǾ᧯ᘍ᧳ᏡǽǓǩțǚǽո⦕ǺୡǨȚકᲇǺլⲬǨ
ȚǺଓǦǵƸ۴ʶո⦕ǺୡǨȚ͙ǽકᲇȡᵥ⿂ሿǷǨȚǢǷȡ◜ȐȚǢǷǛǶǜȚƹȍǮƸ





ަᏡڽȂษअǽո⦕ǺୡǨȚકᲇȡӽǺሱǨȚⶲᵱકገǺǙǓǵǾƸⶲᵱકገ⫧ǾƸަᏡڻǾษ
अǽո⦕ǺୡǨȚકᲇǺլⲬǨȚǺଓǦǵƸ˓ո⦕ǺୡǨȚ͙ǽકᲇȡᵥ⿂ሿǷǨȚǢǷȡ
◜ȐȚǢǷǛǶǜȚƹ
Para os candidatos que se inscreverem nas áreas do campo de Agronomia, Indústria,
Comércio ou Bens de Consumo, o diretor do koukou poderá aceitar como uma terceira
opção, uma outra área pertencente ao mesmo campo. Além disso, nos koukou que
compartilharem áreas inseridas nos campos de Comércio e Informação, o diretor poderá
aceitar áreas inseridas em ambos os campos como uma terceira opção.

ⶲᵱકገ⫧ǛլⲬǽᵥ⿂ሿȡ◜ȐȚǚǸǕǚǺǳǓǵǾƸ౪༔⿂⾿౫⿆ሰᅠȍǶǺ᭔ჹ
ਅݲΉǺǙǓǵ⒙ǨȚƹ
A aceitação ou não dos diretores do koukou em relação à terceira opção dos candidatos
serão publicadas até o fim de julho de 2018 (Heisei 30) na Secretaria da Educação da
Província.

Ȭ ⅋ᎰዶȡીᅄǨȚકᲇǺլⲬǨȚई۰ǾƸլⲬǾƸ⅋ᎰዶȡۅᎰǨȚǚǸǕǚȡ⣹Ǩ
ȚƹǮǯǦƸǬǽકᲇǽ⮥؞ǽٸΡǛոׂǦǵٚոǤțǵǓȚई۰ǾƸǬǽٚոǽǕǰ⿀ǳȡ⣹
ǨȚƹ
Caso se inscrever em áreas que realizam exames específicos, o inscrito optará por
submeter-se ou não a eles. Entretanto, caso as etapas de inscrição destas áreas sejam
parceladas e subdividas, o candidato deve escolher uma dentre essas subdivisões.

ǹǙƸ⅋ᎰዶȡۅᎰǨȚई۰ǽᵥ⿁ሿ⾷ᵥ⿂ሿǛ◜ȐȘțȚई۰ǾƸǢțȡ܅ȏƹ⾸Ǻ
ǳǓǵǾƸᓎǽ 〠 ڽȂ 〡 Ǻ᨞ǽˀƸլⲬǨȚǢǷƹ
Além disso, no caso de se submeter aos exames específicos para a segunda opção
(inclui-se a terceira opção, quando esta for aceita), inscrever atentando-se para as
observações 〠 e 〡 seguintes:

〠 Ȫǽ╄ǺǚǚȞȘǩƸլⲬǾƸᨵǹȚ⣹ོ┶Ͳǽ⅋ᎰዶȡીᅄǨȚકᲇȡƸ⅋Ꮀዶȡ
܅ȏ⣹ོǺǙǠȚᵥ⿁ሿǷǨȚǢǷǾǶǜǹǓƹ
Independentemente do regulamento descrito em Ȫ , o candidato não poderá se
inscrever na seleção que inclui exames específicos, tendo, como segunda opção, áreas
que realizam exames específicos com conteúdos de seleção diferentes.

〡 ǃý Ӵᅠ֝ǽ☁ᲦǄǽǃᵥ⿁ ᵥʶᓎ⣹ོǄǽǃ⿄ ⣹ོᅀᗕǄǽǃ  ᑙᛡᎰዶڽȂ⅋
ᎰዶȡીᅄǨȚકᲇǺǳǓǵǄǺᰳǨǷǙșƸ⅋ᎰዶȡۅᎰǦǮǺǳǓǵӞǺ۰ȡᖑ
ǨȚƹǢǽǢǷǚȘƸȪǽ╄Ǻȗșᵥ⿁ሿȡసሿǨȚǛƸ⅋Ꮀዶȡ܅ȏ⣹ོǺǳǓǵǾᵥ
⿁ሿȡసሿǦǹǓǢǷȑǶǜȚƹ
Conforme indicado no item “  Áreas que realizam os exames-padrão e os exames
específicos” do “ Método de seleção” dentro do “ᵥ⿁ Primeira seleção” do “ý Curso
integral”, primeiramente serão definidos os candidatos aprovados nos exames
específicos. Dessa forma, conforme o regulamento descrito em Ȫ, o candidato poderá
se candidatar em uma segunda opção, mas sobre a seleção que inclui exames
específicos, o candidato também pode optar em não se candidatar a uma segunda
opção.



Ȯ ⭿ǛǓǹǸǺȗșۅᎰˀǽ⥎ອȡసሿǨȚǾƸ̗֭Ǻࢀક⾷լ⟘⾸કገǽકገ⫧⾷ͨˁǃ˛
કገ⫧ǄǷǓǕƹ⾸ǺᨃǦլȚƹ˛કገ⫧Ǿǹ⭈ș౪༔⿂⿀౫⿀ሰᅠȍǶǺƸǃۅᎰˀǽ
⥎ອᨃ☔ሤǄȡլⲬǦȗǕǷǨȚⶲᵱકገ⫧ǺံլǨȚƹⶲᵱકገ⫧ǾƸ᭔ჹਅݲΉǷ⚑ٴǽ
ˀƸۅᎰˀǽ⥎ອȡǨȚǢǷǛǶǜȚƹ
O candidato deficiente que necessitar de assistência para a realização dos exames, deverá
comunicar ao diretor da escola que estiver frequentando (ou onde concluiu os estudos)
(doravante denominado “diretor do chugakko”). O diretor do chugakko deverá, na medida
do possível, entregar o “Termo de solicitação de assistência” ao diretor do koukou
pleiteado pelo candidato, até o final do mês de janeiro de 2019 (Heisei 31). O diretor do
koukou poderá incluir a assistência para a realização dos exames após discussão com a
Secretaria da Educação da Província.

  լⲬǽቃ⫻  Período de inscrição 
౪༔⿂⿀౫⿁ሰ⿀⿇ᅠ⾷ሰ⾸ǚȘ⿁ሰ⿁⿀ᅠ⾷ቆ⾸ȍǶ
͛ۅǾƸ٨֭⿈ᆣǚȘ٨ൖ⿃ᆣ⾷⿁ሰ⿁⿀ᅠ⾷ቆ⾸ǺǑǲǵǾᓺ٨⾸ȍǶǷǨȚƹ
De 18 de fevereiro (segunda-feira) a 21 de fevereiro (quinta-feira) de 2019 (Heisei 31)
O atendimento será das 9h às 16h (no dia 21 de fevereiro, quinta-feira, o atendimento será





até ao meio-dia).

  լⲬǽཆỮ  Procedimentos para a inscrição
Ȫ լⲬǾƸǃӱકⲬሤǄǺർ┶̗ⱼȡ▉ӱǦƸӱકዶᄦǷǦǵ⿁⿁⾿⾿Ԓոǽ୷⬬᭔ہӱ▩
ẜڽȂլⲬ֭⿅ǚሰͨԑǺ႓഻ǦǮᠪɿᓺⰢˀ٪⟘ǽԥ᭙⾷ὓ⿃EOƸᑥ⿂EO⾸ȡǬțǭțཀ
ǽᓂǺ⛼͛Ǧǵ˛કገ⫧ǺံլǨȚƹ
O candidato deverá preencher o “Formulário de inscrição”, com informações pessoais e
pagar o “Gifu-ken Shuunyuu Shoushi” no valor de 2,200 ienes. Serão necessárias fotos
3X4 cm tiradas nos últimos 6 meses, somente da parte superior frontal, sem chapéu,
sendo fixadas no formulário. O formulário deverá ser entregue ao diretor do chuugakkou.

Ȭ ˛કገ⫧ǾƸ۬լⲬǽӱકⲬሤƸǃ☈ዶሤǄᵱȡ۬լⲬӞⶲᵱકገ⫧ǺံլǨȚƹ
O diretor do chuugakkou entregará o formulário de inscrição do candidato, o histórico
escolar (chosasho) etc, para o diretor do koukou ao qual o aluno estiver pleiteando.

Ȯ լⲬǽǕǰƸᓍᅠᄋǽএǓǾƸǃ⅋డᨃܝሤǄȡံլǨȚǢǷǛǶǜȚƹ
Caso o inscrito tenha um número alto de faltas, deverá entregar o “Jiko Shinkokusho”
(declaração própria).

〠 ⅋డᨃܝሤǾլⲬڽȂЄ⚘Ǜ▉ӱǦƸ˛કገ۵ڽȂլⲬᕟ۵ȡ▉ӱǦǮଖᵺǺӱțǵ˛
કገ⫧ǺံլǨȚƹ
A declaração própria deverá ser preenchida pelo próprio candidato e por seu responsável
e ser colocada em envelope com o nome do candidato e do chuugakkou para ser
apresentada ao diretor do chuugakkou.

〡 ˛કገ⫧ǾƸ⅋డᨃܝሤǛံլǤțǮई۰ƸǢțȡӱકⲬሤƸ☈ዶሤᵱǷǷȑǺƸլⲬӞⶲᵱ
કገ⫧ǺံլǦǹǠțǿǹȘǹǓƹ
Recebendo a declaração própria, o diretor do chuugakkou deverá anexá-la ao formulário
de inscrição e ao histórico escolar e enviá-los ao diretor do koukou ao qual o aluno
estiver pleiteando.

  լⲬӞǽংሠ  Alteração㻌na inscrição
Ȫ լⲬӞǽⶲᵱકገڻǾકᲇȡংሠǦȗǕǷǨȚǾƸ⿀ࡋǺ⭈șংሠǨȚǢǷǛǶǜȚƹȍǮƸ
ᵥ⿁ሿ⾷ᵥ⿂ሿǛ◜ȐȘțȚई۰ǾƸǢțȡ܅ȏƹ⾸ڽȂǃý Ӵᅠ֝ǽ☁ᲦǄǽǃᵥ⿁ ᵥ
ʶᓎ⣹ོǄǽǃ⿂ լⲬǄǽǃ  լⲬገǽ⣹ǄǽȬǽ⅋Ꮀዶǽ⣹ǺǳǓǵȑ۴ᐯǷǨȚƹ
O candidato que desejar alterar o koukou ou a área pleiteada, poderá retificá-lo apenas
uma vez. Da mesma maneira se aplicará para a escolha da segunda opção (inclui-se a
terceira opção, quando esta for aceita) ou dos exames específicos de Ȭ de “   Seleção
da escola para a inscrição” de “⿂ Inscrição” de “ᵥ⿁ Primeira seleção” de “ý Curso
integral”.

Ȭ ংሠǺഝǮǲǵӱકⲬሤǽ⡫͛ȡۅǠǮई۰ǾƸᵥ⿁ሿȡংሠǨȚई۰⾷ᵥ⿂ሿǛ◜ȐȘ
țȚई۰ǾƸǢțȡ܅ȏƹ⾸ڽȂǃý Ӵᅠ֝ǽ☁ᲦǄǽǃᵥ⿁ ᵥʶᓎ⣹ོǄǽǃ⿂ լⲬǄ
ǽǃ ⿀ լⲬገǽ⣹ǄǽȬǽ⅋Ꮀዶǽ⣹ȡংሠǨȚई۰ȡ⭒ǓǵƸәǽլⲬӞǽકᲇȇԙ
լⲬǨȚǢǷǾǶǜǹǓƹ
Caso receba o formulário de inscrição para retificação, não será possível realizar a
inscrição novamente para as áreas anteriores à alteração, exceto casos de retificação da
segunda opção (inclui-se a terceira opção, quando esta for aceita) e retificação dos
exames peculiares de Ȭ de “  Seleção da escola para a inscrição” de “⿂ Inscrição” de
“ᵥ⿁ Primeira seleção” de “ý Curso integral”.

Ȯ լⲬӞǽংሠቃ⫻ǾƸ౪༔⿂⿀౫⿁ሰ⿁⿁ᅠ⾷⦘⾸ǚȘ⿁ሰ⿁⿆ᅠ⾷ᕮ⾸ȍǶƹǮǯǦƸ⿁ሰ
⿁⿂ᅠ⾷ࡽ⾸Ƹ⿁ሰ⿁⿃ᅠ⾷ᅠ⾸Ǿ⭒Ǟƹ
͛ۅǾƸ٨֭⿈ᆣǚȘ٨ൖ⿃ᆣ⾷⿁ሰ⿁⿆ᅠ⾷ᕮ⾸ǺǑǲǵǾᓺ٨⾸ȍǶǷǨȚƹ
A alteração na inscrição poderá ser realizada no período de 22 de fevereiro (sexta-feira) a
27 de fevereiro (quarta-feira) de 2019 (Heisei 31), exceto dias 23 (sábado) e 24
(domingo).
O atendimento será das 9h às 16h (no dia 27 de fevereiro, quarta-feira, até o meio-dia).

Ȱ լⲬӞȡংሠǦȗǕǷǨȚǾƸ˛કገ⫧ǺƸǃլⲬӞংሠⲬǄڽȂۅᎰ᱖ȡံլǨȚƹ
Os candidatos que desejarem alterar a inscrição deverão procurar os diretores de seus
respectivos chuugakkou e apresentar o “Shutsugansaki henkou negai” (solicitação de
alteração na inscrição) bem como o comprovante de inscrição.





Ȳ լⲬȡۄˁǡȗǕǷǨȚǾƸ˛કገ⫧ǺƸǃլⲬۄˁⲬǄڽȂۅᎰ᱖ȡံլǨȚƹ
Os candidatos que desejarem desfazer a inscrição deverão procurar os diretores de seus
respectivos chuugakkou e apresentar o “Shutsugan torisage negai” (solicitação de
cancelamento da inscrição) bem como o comprovante de inscrição.

⿃ Ꮀዶǽԑᵱ  Conteúdo dos exames
  ᑙᛡᎰዶ  Exames-padrão㻌
լⲬǾƸᑙᛡᎰዶȡۅǠǹǠțǿǹȘǹǓƹ


O candidato deverá se submeter aos exames-padrão.

Ȫ ᑙᛡᎰዶǽԑ Conteúdo dos exames-padrão
Ǣǽ┶ⱼǺȐȚᵥʶᓎ⣹ོકמᎰዶȡીᅄǨȚƹȍǮƸⶲᵱકገ⫧ǾƸǬǽȐȚǷǢȜǺ
ȗșƸⰢယȡીᅄǨȚǢǷǛǶǜȚƹⱮᏱᲇڽȂῡ⒈ᲇǺǙǓǵǾƸીཪᎰዶȡીᅄǨȚƹǹǙƸ
ⰢယǽીᅄǽሱᠪǺǳǓǵǾƸ౪༔⿂⾿౫⿆ሰᅠȍǶǺ᭔ჹਅݲΉǺǙǓǵ⒙ǨȚƹȍǮƸ
۬ⶲᵱકገǺǙǠȚⰢယƸીཪᎰዶǽ┶ƸીᅄቃᅠƸીᅄᅀᗕᵱǺǳǓǵǾƸ౪༔⿂⾿౫⿀⾿
ሰᅠȍǶǺǬțǭțǽⶲᵱકገǺǙǓǵ⒙ǦƸકገǽɣʀɨɢʀɀˀǺဢ⠅ǨȚƹ
Serão realizados os exames de conhecimento escolar da primeira seleção estabelecidos
por este guia.
Conforme o estabelecido, o diretor do koukou poderá aplicar uma entrevista. Nos cursos
de Música e Artes serão aplicadas provas práticas. A necessidade da realização da
entrevista será anunciada até o final de julho de 2018 (Heisei 30) na Secretaria da
Educação da Província. Cada koukou divulgará as informações sobre a entrevista, o
resumo da prova prática, a data de realização etc, e publicará em sua homepage até o
final de outubro de 2018 (Heisei 30).

Ȭ ᵥʶᓎ⣹ོકמᎰዶ  Exames de conhecimento escolar da primeira seleção
ᵥʶᓎ⣹ོકמᎰዶǾƸ᭔ჹਅݲΉǶΰ༔ǦǮުⲤǺȗșƸǃ࡛◭ǄƸǃ᰷ΉǄƸǃᄋકǄƸ
ǃᥴᲇǄڽȂǃ⇠◭⾷ყ⢌ȡ⁞ǓǵᵼǗȚުⲤȡ܅ȏƹͨˁ۴ǧƹ⾸Ǆǽ⿄ჹᲇǺǙǓǵીᅄǨ
Țƹ
Os exames de conhecimento escolar da primeira seleção serão constituídos por questões
elaboradas na Secretaria da Educação da Província em 5 disciplinas: “Língua japonesa”,
“Estudos sociais”, “Matemática”, “Ciências” e “Inglês (incluindo questões para responder
após ouvir uma transmissão)”.

Ȯ ᵥʶᓎ⣹ོકמᎰዶǽીᅄቃᅠڽȂᅠᲦ
Cronograma e datas dos exames de conhecimento escolar da primeira seleção㻌

ቃᅠ Data
౪༔⿂⿀౫
⿂ሰ⿆ᅠ
⾷ቆ⾸
7 de março
(quinta-feira)
de 2019 (Heisei 31)

ᆣ⫻ే Horário
 ⿈⿉⿁⾿」⿀⾿⿉⿀⾿
⿀⾿⿉⿂⾿」⿀⿀⿉⿁⾿
⿀⿀⿉⿃⾿」⿀⿁⿉⿂⾿
⿀⿁⿉⿂⾿」⿀⿂⿉⿁⾿
⿀⿂⿉⿁⾿」⿀⿃⿉⿀⾿
⿀⿃⿉⿂⾿」⿀⿄⿉⿁⾿

ჹ ᲇ Disciplina
࡛ ◭ Língua japonesa
ᄋ ક Matemática
⇠ ◭ Inglês
⾷ᆝⳒ⾸ (Almoço)
ᥴ ᲇ Ciências
᰷ Ή Estudos sociais

Ȱ ⰢယƸીཪᎰዶǽીᅄቃᅠ  Datas de realização da entrevista e de provas práticas
౪༔⿂⿀౫⿂ሰ⿆ᅠ⾷ቆ⾸ڻǾ⿂ሰ⿇ᅠ⾷⦘⾸
7 de março (quinta-feira) ou 8 de março (sexta-feira) de 2019 (Heisei 31)

Ȳ ᵥʶᓎ⣹ོકמᎰዶǽ⥎᠊
Pontuação dos exames de conhecimento escolar da primeira seleção

ᵥʶᓎ⣹ོકמᎰዶǽ⥎᠊ǾƸ۬ჹᲇ⿀⾿⾿᠊ǷǨȚƹ
ǮǯǦƸᥴᄋᲇڽȂ࡛⭾ȻɧɭɓȹʀȿɯɻᲇǺǙǓǵǾƸ۬ⶲᵱકገ⫧ǽȐȚǷǢȜǺȗ
șƸ҉ᄩ⥎᠊ȡીᅄǨȚǢǷǛǶǜȚƹǢǽई۰Ƹ҉ᄩ⥎᠊ȡીᅄǨȚჹᲇǺǳǓǵǾƸᓎǽǷ
ǙșǷǨȚƹ
Cada disciplina dos exames de habilidades escolares da primeira seleção equivalerá a 100
pontos. Entretanto, para as áreas de Ciências Naturais, Ciências Exatas e Comunicação
Internacional, os diretores de cada koukou definirão o peso da pontuação dos respectivos
exames. Nestes casos, as disciplinas com maior peso na pontuação serão:

〠  ᥴᄋᲇǺǙǓǵǾƸᄋકڽȂᥴᲇǽǕǰǚȘ⿀ჹᲇڻǾ⿁ჹᲇ
Para as áreas de Ciências Exatas: uma ou duas disciplinas entre Matemática ou Ciências
Exatas.





 〡  ࡛⭾ȻɧɭɓȹʀȿɯɻᲇǺǙǓǵǾƸ⇠◭
Para a área de Comunicação Internacional: Inglês.

ȍǮƸǬǽჹᲇǽൡ᠊Ǻ҉ᄩȡǚǠȚЧ᤹ǾƸЧȡ⭈ಏǷǨȚƹ
A ampliação da pontuação por disciplina será de no máximo 1.5 vezes.

ǹǙƸ҉ᄩ⥎᠊ȡીᅄǨȚⶲᵱકገǽ۵ᲠڽȂકᲇ˔ȂǺ҉ᄩ⥎᠊ȡીᅄǨȚჹᲇڽȂ⥎᠊
ǺǳǓǵǾƸ౪༔⿂⾿౫⿆ሰᅠȍǶǺ᭔ჹਅݲΉǺǙǓǵ⒙ǨȚƹ
A Secretaria da Educação da Província divulgará os nomes das escolas e as áreas que
adotarão peso na pontuação e também quais são as disciplinas que serão por pesos e
os valores da pontuação, até o fim de julho de 2018 (Heisei 30).

ȳ Ꮀዶई  Local dos exames
֧ڤǷǦǵƸլⲬӞⶲᵱકገǷǨȚƹ
Em regra, no koukou pleiteado.

ȵ ၩ⒅  ݨMaterial a ser levado㻌
〠  ۅᎰ᱖Ƹ⧪ᵮڻǾȿɫʀɟɢɻȿɳƸᘲǦȼɨƸȻɻəɁƸᬼ╄
Comprovante de inscrição, lápis ou lapiseira, borracha, compasso e régua.




〡  Ǭǽ͙ۅᎰǺർ┶ǹၩ⒅ݨǺǳǓǵǾƸ۬ⶲᵱકገ⫧ǛȐȚƹ
O diretor de cada koukou determinará o material extra que deverá ser levado.

  ⅋Ꮀዶ  Exames específicos
ⶲᵱકገ⫧ǾƸǬǽȐȚǷǢȜǺȗșƸકᲇᵱǽଗ⫨ⲏࣕǺǙǠȚીཪמȓ⤴ᘍؔᵱǽીὧ
ȡᣀǺ⦔╋Ǧǵ△ϢǨȚǢǷȡᬶǷǦǵƸ⅋ᎰዶȡીᅄǨȚǢǷǛǶǜȚƹǹǙƸǃý Ӵᅠ
֝ǽ☁ᲦǄǽǃᵥ⿁ ᵥʶᓎ⣹ོǄǽǃ⿂ լⲬǄǽǃ   լⲬገǽ⣹ǄǽȬǽ⅋Ꮀዶǽ⣹
ǺǙǓǵ⅋ᎰዶǽۅᎰȡ⣹ǦǮǾƸᑙᛡᎰዶǺףǗǵƸ⅋ᎰዶȡۅǠǹǠțǿǹȘǹǓƹ
Os diretores dos koukou, conforme o estabelecido, podem aplicar os exames específicos
com o objetivo de avaliar, principalmente as habilidades práticas de um campo específico de
uma área ou os resultados das atividades extra-curriculares (bukatsudo). Além disso,
aqueles que optarem por se submeter aos exames específicos de Ȭ Seleção dos exames
específicos da “  Seleção da escola para a inscrição” de “⿂  Inscrição” de “ᵥ⿁ Primeira
seleção” de “ý Curso integral”, deverão realizar os exames específicos, bem como os
exames-padrão.

Ȫ ݲ͆⮥؞ǽׂ۰  Porcentagem do número de vagas
ⶲᵱકገ⫧ǾƸ⅋Ꮀዶȡ܅ȏ⣹ོǺȗȚݲ͆⮥؞ǽׂ۰ȡഝ○કᲇǽӱકݲǽ⿂⾿⾴ȡˀ
⭈ǷǦǵȐȚƹ
O diretor do koukou definirá o número de vagas da seleção que incluem os exames
específicos em no máximo 30% da cota das respectivos áreas.

Ȭ ⅋Ꮀዶǽԑ  Conteúdo dos exames específicos
ⶲᵱકገ⫧ǾƸⰢယƸତ☟ᄙƸીཪᎰዶڽȂ⅋డ⒙ᥰǽǕǰǚȘƸીᅄǨȚᎰዶȡᖑǨȚƹ
ǹǙƸݲ͆⮥؞ǽׂ۰ƸીᅄǨȚᎰዶƸ⣹ོǽ┶ͲᵱǺǳǓǵǾƸ౪༔⿂⾿౫⿆ሰᅠȍǶǺ
᭔ჹਅݲΉǺǙǓǵ⒙ǨȚƹȍǮƸ۬ⶲᵱકገǺǙǠȚᎰዶǽ┶ƸીᅄቃᅠƸીᅄᅀᗕᵱ
ǺǳǓǵǾƸ౪༔⿂⾿౫⿀⾿ሰᅠȍǶǺǬțǭțǽⶲᵱકገǺǙǓǵ⒙ǦƸકገǽɣʀɨɢ
ʀɀˀǺဢ⠅ǨȚƹ
O diretor do koukou definirá o exame a ser realizado entre entrevista, redação, prova
prática e expressão individual.
Contudo, os requisitos da seleção, os exames a serem realizados, a porcentagem do
número de vagas etc., serão anunciados até o fim de julho de 2018 (Heisei 30) na
Secretaria da Educação da Província. Cada koukou divulgará o resumo sobre os exames,
método de realização, data de realização etc, e publicará em sua homepage até o fim de
outubro de 2018 (Heisei 30).


Ȯ ⅋Ꮀዶǽીᅄቃᅠ  Data de realização dos exames específicos
౪༔⿂౫⿂ሰ⿆ᅠ⾷ቆ⾸ڻǾ⿂ሰ⿇ᅠ⾷⦘⾸

7 de março (quinta-feira) ou 8 de março (sexta-feira) de 2019 (Heisei 31)

Ȱ Ꮀዶई  Local dos exames
֧ڤǷǦǵƸլⲬӞⶲᵱકገǷǨȚƹ
Em regra, no koukou pleiteado.





Ȳ ၩ⒅  ݨMaterial a ser levado
〠  ۅᎰ᱖  Comprovante de inscrição㻌
〡  Ǭǽ͙ۅᎰǺർ┶ǹၩ⒅ݨǺǳǓǵǾƸ۬ⶲᵱકገ⫧ǛȐȚƹ
O diretor de cada koukou determinará o material extra que deverá ser levado.


⿄ ⣹ོᅀᗕ   Método de seleção
ⶲᵱકገ⫧ǾƸገ⫧Ƹֿገ⫧ƸჹⲗڽȂ⣪ઽǽ͆ᄋǽჹ☶ǚȘ༔Țӱક⣹ོਅݲΉȡẻόǦƸ
⣹ོǽڴᓺȡቃǨȚƹ
O diretor do koukou organizará uma comissão de seleção dos candidatos formada pelo
diretor, vice-diretor, coordenador pedagógico e um número adequado de professores.

  ☈ዶሤǽ△ǽۄཟǓǺǳǓǵ Utilização do histórico escolar
☈ዶሤǺ▉ӱǤțǮǃ⿁ ۬ჹᲇǽક‒ǽ▉⩜Ǆǽ△⾷ᬶᑙǺᛡྭǦǮ⿄ᔲǽ△⾸ǺǳǓ
ǵǾƸǃᵥ⿀ક౫Ƿᵥ⿁ક౫ǽ۬ჹᲇǽ△ǽ۰╹оǄǷǃᵥ⿂ક౫ǽ۬ჹᲇǽ△ǽ۰╹оȡ⿁
ЧǦǮоǄǽ݅ȡ᧸ǓȚƹ



O julgamento registrado em “ Registro de cada disciplina” do histórico escolar será a
somatória (com base na avaliação em 5 níveis) do “valor total das notas de cada disciplina
do 1º e 2º ano” e “2 vezes o valor total das notas de cada disciplina do 3º ano”.

  ᑙᛡᎰዶǽȎȡીᅄǨȚકᲇǺǳǓǵ
Áreas que realizam apenas os exames-padrão
ⶲᵱકገ⫧ǾƸ˛કገ⫧ǚȘံլǤțǮ۬լⲬǽ☈ዶሤǽ▉⩜⾷լⲬǚȘ⅋డᨃܝሤǛံլ
ǤțǮई۰ǾƸǢțȡ܅ȏƹ⾸ڽȂᑙᛡᎰዶǽệእǺ࣠ǴǓǵƸἕ۰Ǻ૾ዶǦƸӱકǽ⣹ོǺ
ഝǮȚƹǢǽ⭾Ƹ☈ዶሤǽ△Ƿᵥʶᓎ⣹ོકמᎰዶǽệእǽᕉ᤹ǺǳǓǵǾƸ⿆⿉⿂Ƹ⿅⿉⿃Ƹ
⿄⿉⿄Ƹ⿃⿉⿅ڻǾ⿂⿉⿆ǽǕǰǚȘ۬ⶲᵱકገ⫧ǛȐȚƹ
ǹǙƸ۬કᲇǽᕉ᤹ǺǳǓǵǾƸ౪༔⿂⾿౫⿆ሰᅠȍǶǺ᭔ჹਅݲΉǺǙǓǵ⒙ǨȚƹ
Os diretores dos koukou realizarão a seleção dos candidatos, julgando de forma geral com
base no resultado dos exames-padrão e no registro do histórico escolar enviados pelos
diretores dos chuugakkou (caso o candidato entregue a declaração própria, esta também
será avaliada). No ato, a proporção entre a avaliação do resultado do relatório e o resultado
dos exames de conhecimento escolar da primeira seleção será definida pelo diretor de cada
koukou, dentre as proporções de 7:3, 6:4, 5:5 , 4:6 ou 3:7.
As proporções de cada área serão divulgadas até o fim de julho de 2018 (Heisei 30) na
Secretaria da Educação da Província.

  ᑙᛡᎰዶڽȂ⅋ᎰዶȡીᅄǨȚકᲇǺǳǓǵ
Áreas que realizam os exames-padrão e os exames específicos
Ȫ ⶲᵱકገ⫧ǾƸ⅋ᎰዶȡۅᎰǦǮǺǳǓǵƸ˛કገ⫧ǚȘံլǤțǮ۬լⲬǽ☈ዶሤǽ
▉⩜⾷լⲬǚȘ⅋డᨃܝሤǛံլǤțǮई۰ǾƸǢțȡ܅ȏƹ⾸ƸᑙᛡᎰዶڽȂ⅋Ꮀዶǽệ
እǺ࣠ǴǓǵƸἕ۰Ǻ૾ዶǦƸӱકǽ⣹ོǺഝǮȚƹ
Os diretores dos koukou realizarão a seleção dos candidatos que se submeteram aos
exames específicos, julgando de forma geral com base nos resultados dos exames-padrão
e dos exames específicos e no registro do histórico escolar enviados pelos diretores dos
chuugakkou (caso o candidato entregue a declaração própria, esta também será
avaliada).

Ǣǽ⭾Ƹ⅋Ꮀዶȡ܅ȏ⣹ོǺǙǠȚլⲬǽᵥ⿁ሿ⾷ᵥ⿂ሿȡ◜ȐȚई۰ǾƸǢțȡ܅
ȏƹ⾸ȡ܅ȐǵƸ⣹ོǺഝǮȚƹ
No ato, será selecionada também a segunda opção (inclui-se a terceira opção, quando
esta for aceita) dos candidatos participantes da seleção com exames específicos.㻌


Ȭ ⶲᵱકገ⫧ǾƸȪǺȗș۰ǷǹȚȡ⭒ǓǮӴǵǽۅᎰȡଓ⛅ǷǦǵƸ˛કገ⫧ǚȘံլ
ǤțǮ۬լⲬǽ☈ዶሤǽ▉⩜⾷լⲬǚȘ⅋డᨃܝሤǛံլǤțǮई۰ǾƸǢțȡ܅ȏƹ⾸ڽ
ȂᑙᛡᎰዶǽệእǺ࣠ǴǓǵƸἕ۰Ǻ૾ዶǦƸӱકǽ⣹ོǺഝǮȚƹǢǽ⭾Ƹ☈ዶሤǽ△
Ƿᵥʶᓎ⣹ོકמᎰዶǽệእǽᕉ᤹ǺǳǓǵǾƸ⿆⿉⿂Ƹ⿅⿉⿃Ƹ⿄⿉⿄Ƹ⿃⿉⿅ڻǾ⿂⿉⿆ǽ
ǕǰǚȘ۬ⶲᵱકገ⫧ǛȐȚƹ
ǹǙƸ۬કᲇǽᕉ᤹ǺǳǓǵǾƸ౪༔⿂⾿౫⿆ሰᅠȍǶǺ᭔ჹਅݲΉǺǙǓǵ⒙ǨȚƹ
Os diretores dos koukou realizarão a seleção de todos os candidatos, exceto dos
aprovados conforme Ȫ , julgando de forma geral com base no resultado dos
exames-padrão e no registro do histórico escolar enviados pelos diretores dos
chuugakkou (caso o candidato entregue a declaração própria, esta também será
avaliada). No ato, a proporção entre a avaliação do resultado do relatório e o resultado





dos exames de conhecimento escolar da primeira seleção será definida pelo diretor de
cada koukou, dentre as proporções de 7:3, 6:4, 5:5 , 4:6 ou 3:7.
As proporções de cada área serão divulgadas até o final de julho de 2018 (Heisei 30) na
Secretaria da Educação da Província.

⿅ ۰ǽ⒙ᵱ  Divulgação dos aprovados
  ⒙ǽᅠᆣ  Data e horário de divulgação
౪༔⿂⿀౫⿂ሰ⿀⿃ᅠ⾷ቆ⾸٨֭⿈ᆣ  14 de março (quinta-feira) de 2019 (Heisei 31) às 9h
  ⒙ǽᅀᗕᵱ  Meios de divulgação
ⶲᵱકገ⫧ǾƸ۰ǽۅᎰᨯۥȡဢᰳǦǵ⒙ǨȚǷǷȑǺƸ۰Ǻǃ۰⢡᮪ሤǄȡ̰͛
ǨȚƹȍǮƸǃӱક⣹ོệእ⢡᮪ሤǄǺȗș˛કገ⫧Ǻ۰܀ǽệእȡ⢡᮪ǨȚƹ
Os diretores dos koukou divulgarão no mural os números de inscrição dos aprovados e
entregarão para os aprovados o “goukaku tsuuchisho” (notificação de aprovação). Além
disso, informarão a aprovação ou reprovação aos diretores dos chuugakkou por meio do
“nyuugakusha senbatsu kekka tsuuchisho” (notificação do resultado de seleção de novos
estudantes).

ǹǙƸǃý Ӵᅠ֝ǽ☁ᲦǄǽǃᵥ⿁ ᵥʶᓎ⣹ོǄǽǃ⿄ ⣹ོᅀᗕǄǽǃ   ᑙᛡᎰዶڽȂ
⅋ᎰዶȡીᅄǨȚકᲇǺǳǓǵǄǽȪǺȗȚ⣹ོệእǺǳǓǵǾƸ۰⢡᮪ሤڽȂӱક⣹ོệ
እ⢡᮪ሤǺǬǽᅣȡ▉⠅ǨȚƹ

O resultado da seleção de Ȫ de “  Áreas que realizam os exames-padrão e os exames
específicos” de “⿄ Método de seleção” de “ᵥ⿁ Primeira seleção” de “ý Curso integral”
será descrito no gokaku tsuchisho (notificação de aprovação) e no nyugakusha senbatsu
kekka tsuchisho (notificação do resultado de seleção de novos estudantes).


⿆ ӱક⡅⢋ǽཆỮ  Procedimentos para desistência
୷⬬᭔ᴗⶲᵱકገǺ۰ǦǮǛƸӱકȡ⡅⢋ǨȚई۰ǾƸ⢦ȓǚǺƸǃӱક⡅⢋୕Ǆȡ˛કገ
⫧ǺံլǨȚƹ
Caso o candidato aprovado para koukou públicos da Província de Gifu desistir da matrícula,
deverá apresentar rapidamente o “nyuugaku jitai todoke” (notificação de desistência de
matrícula) para o diretor do chuugakkou.


ᵥ⿂ ᭔ঋǚȘǽլⲬ  Inscrição por estudantes de outras províncias
⿀ ʶૐ⟵ΣᵱǺȗȚǃ୷⬬᭔ᴗⶲᵱકገլⲬཀྵ◜ⲬǄǽံլཆỮᵱ
  Procedimentos para entrega da “Solicitação para se inscrever às escolas de
ensino médio da província de Gifu” e outros

  ǃ୷⬬᭔ᴗⶲᵱકገլⲬཀྵ◜ⲬǄǽံլཆỮ  

Entrega da “Solicitação para se inscrever às escolas de ensino médio da
província de Gifu”

᭔ঋǺΣǨȚǶƸʶૐ⟵ΣǬǽ͙ǽȓȏȡൡǹǓ̗ษǺȗș୷⬬᭔ᴗⶲᵱકገȇլⲬǦȗǕ
ǷǨȚ⾷᭔ঋ⮥؞ીᅄገǺϭȚӱકǽ⣹ོǺȗș᭔ঋǚȘǽ⮥؞ȡ⒅ǕકᲇȇլⲬǦȗǕǷǨ
Țȡ⭒Ǟƹ
⾸ǾƸ౪༔⿂⿀౫⿀ሰ⿆ᅠ⾷ሰ⾸ǚȘ⿀ሰ⿁⿄ᅠ⾷⦘⾸ǽቃ⫻ǺƸլⲬӞⶲᵱકገ⫧Ǻ
ǃ୷⬬᭔ᴗⶲᵱકገլⲬཀྵ◜ⲬǄȡံլǦǹǠțǿǹȘǹǓƹ

O candidato que reside em outra província mas que pretende se inscrever em koukou
desta província por motivo de mudança dos familiares ou algum outro motivo inevitável
(exceto o candidato que irá se inscrever às áreas dos colégios que realizam seleção para
recrutamento de alunos provenientes de outras províncias), deverá entregar a “Solicitação
para se inscrever às escolas de ensino médio da província de Gifu” entre os dias 7 (seg) e
25 (sex) de janeiro de 2019 ao diretor do koukou pleiteado.

  ǃ୷⬬᭔ᴗⶲᵱકገլⲬཀྵ◜ⲬǄǽ૾ዶ  
Avaliação da “Solicitação para se inscrever às escolas de ensino médio da
província de Gifu”

୷⬬᭔ᴗⶲᵱકገլⲬཀྵ◜ⲬǽံլǛǑǲǮई۰ǾƸഝ○ཀྵ◜ⲬȡⲏۅǦǮⶲᵱકገǺǙǓǵ⢦
ȓǚǺǃլⲬཀྵ◜૾ዶΉǄȡ▚Ǡǵ૾ዶǦƸཀྵ◜ǦǮǺଓǦǵǾǃ୷⬬᭔ᴗⶲᵱકገլⲬཀྵ◜ሤǄ
ȡƸ˃ཀྵ◜ǷǦǮǺଓǦǵǾǬǽᅣǽᄙሤȡ⢌ǨȚƹ
Caso houver entrega da “Solicitação para se inscrever às escolas de ensino médio da
província de Gifu”, a escola receptora da autorização deverá estabelecer um “comitê de
avaliação” e após a análise, enviar por correspondência o “Certificado de aprovação para
se inscrever às escolas de ensino médio da província de Gifu” aos aprovados e aos não
aprovados, um termo informando este fato.





Წ ჄٳѪᨼܱఄƴ̞ǔλܖᎍƷᢠ৷
Seleção dos candidatos em colégios que recrutam alunos residentes de
outras províncias
  ܱఄሁ   Colégios participantes
 Ǣ ჄٳѪᨼܱఄӏƼЎƴƭƍƯƸഏƷᘙƷƱƓǓƱƠŴμଐСƷᛢᆉƷᇹɟഏᢠ৷ƴƓƍƯ
ܱƢǔŵ
Os colégios e os campos de estudo são conforme a tabela a seguir e será realizado
conforme a primeira seleção do curso integral.

 ܖఄӸ Nome do colégio
ьኛ᭗ሁܖఄ Kano Koto Gakko
ɧᄊ᭗ሁܖఄ Fuwa Koto Gakko

ෙଢᛗ᭗ሁܖఄ Kaizu Meisei Koto Gakko
᧙ஊჷ᭗ሁܖఄ Sekiuchi Koto Gakko
οႊ᭗ሁܖఄ Yaotsu Koto Gakko
ிຜ᭗ሁܖఄ Tono Koto Gakko
ٶᙸಅ᭗ሁܖఄ Tajimi Kogyo Koto Gakko
औᠾಅ᭗ሁܖఄ Ena Nogyo Koto Gakko
קɦ᭗ሁܖఄ Sakashita Koto Gakko
᭗ޛಅ᭗ሁܖఄ
Takayama Kogyo Koto Gakko
⬀ᅕޢ᭗ሁܖఄ Hidakamioka Koto Gakko
Ǥ ѪᨼƢǔܖᅹ

Ў Campos de estudo
᪦ಏ Música
ǹȝȸȄȁȣȳȐȩ Esportes Chanbara
ȨȃȈ Iate
ȩǤȕȫݧએ Tiros com rifle
ȜȸȈŴǫȌȸ Barco, Canoa
ȭȜǳȳ Competições de robótica
ǻȩȟȃǯ Cerâmica
טᑸ Horticultura / Jardinagem
ᅦᅍ Assistência social
ሰǤȳȆȪǢ Arquitetura e design
de interiores
ȭȜȃȈ Robótica

Áreas correspondentes

ჄٳѪᨼܱఄƴ̞ǔλܖᎍƷᢠ৷ƴǑǓჄٳƔǒƷѪᨼǛᘍƏܖᅹƴƭƍƯƸŴᲭᲪ࠰
ᲱஉଐǇưƴჄᏋۀՃ˟ƴƓƍƯႆᘙƢǔŵ
As áreas que terão recrutamento de participantes do processo seletivo que recruta
estudantes de outras províncias, serão divulgados até o fim de julho de 2018 na
Secretaria da Educação da Província.

Წ  Јᫍ Qualificação para inscrição
ჄٳѪᨼܱఄƴ̞ǔλܖᎍƷᢠ৷ƴǑǓჄٳƔǒƷѪᨼǛᘍƏܖᅹƴЈᫍưƖǔᎍƸŴží
μଐСƷᛢᆉſƷžᇹᲬ ᇹɟഏᢠ৷ſƷžᲫ ЈᫍſƷ  Ɣǒ  ǇưƴܭǊǔƍƣǕƔƷ
ЈᫍǛஊƢǔᎍưŴží μଐСƷᛢᆉſƷžᇹᲭ ჄٳƔǒƷЈᫍſƷžᲬ ჄٳѪᨼܱఄ
ƴ̞ǔλܖᎍƷᢠ৷ſƷž  ܱఄሁſƷǢƷᘙƷЎƴ᧙࣎ȷॖഒƕƋǓŴƔƭŴ
žλܖᛒኖſ
Ǜ੩ЈƢǔƜƱƕưƖǔჄٳƴ˰އƢǔᎍŵ
Os candidatos que tem qualificação para fazer a inscrição no processo seletivo que recruta
estudantes de outras províncias são aqueles que se enquadram em algum dos itens de 
ao  do tópico “Ძ Qualificação para inscrição” do “ᇹᲬ Primeira seleção” do “ í Curso
integral” e que tenha interesse e intenção nos campos da tabela Ǣ do  Colégios
participantes dentro do tópico “Წ Seleção dos candidatos em colégios que recrutam alunos
residentes de outras províncias” do “ᇹᲭ Inscrição por estudantes de outras províncias” do
“í Curso integral”. Além disso, o candidato deve residir em outra província e entregar o
“Termo de compromisso”.

Ჭ  ѪᨼʴՃ  Número de vagas
  ჄٳѪᨼܱఄƴ̞ǔλܖᎍƷᢠ৷ƴǑǓჄٳƔǒƷѪᨼǛᘍƏܖᅹƴƓƚǔჄٳƔǒƷѪᨼʴ
ՃƸŴჄᏋۀՃ˟ƴƓƍƯൿܭƠŴКƴπᅆƢǔƱƜǖƴǑǔŵ
O número de vagas correspondentes as áreas do processo seletivo que recruta estudantes
de outras províncias, será definido na Secretaria da Educação da Província e divulgado por
outros meios.

Ხ  Јᫍ Inscrição

Ǣ ЈᫍƷ᧓ Período de inscrição
   ží μଐСƷᛢᆉſƷžᇹᲬ ᇹɟഏᢠ৷ſƷžᲭ ЈᫍſƷž  ЈᫍƷ᧓ſƴӷơư
Ƌǔŵ
Idem ao item “  Período de inscrição” do “Ჭ Inscrição” contido na “ᇹᲬ Primeira
seleção” do “í Curso integral”.
Ǥ ЈᫍሁƷዓ Procedimentos para a inscrição
(ᴉ) λܖᫍሁƷ੩Ј Entrega do “Formulário de inscrição” e outros





ží μଐСƷᛢᆉſƷžᇹᲬ ᇹɟഏᢠ৷ſƷžᲭ ЈᫍſƷž  ЈᫍƷዓſƴӷơưƋ
ǔŵǇƨŴλܖᛒኖǛλܖᫍƴช˄ƠŴЈᫍέ᭗ሁܖఄᧈƴ੩ЈƠƳƚǕƹƳǒƳƍŵ
Idem ao item “  Procedimento para a inscrição” do “Ჭ Inscrição” contido na “ᇹᲬ
Primeira seleção” do “í Curso integral”. E ainda, o “Termo de compromisso” deve ser
anexado ao “Formulário de inscrição” e entregue ao diretor do colégio pleiteado.

  

(ᴊ) ЈᫍέƷ ٭Alteração na inscrição
žϨ μଐСƷᛢᆉſƷžᇹᲬ ᇹɟഏᢠ৷ſƷžᲭ ЈᫍſƷž  ЈᫍέƷ٭ſƴแƣǔŵ
ɶܖఄᧈƕᘍƏዓƴƭƍƯƸŴЈᫍᎍӍƸ̬ᜱᎍሁƕᘍƏƜƱƕưƖǔŵ
Segue conforme o item “  Alteração na inscrição” do “Ჭ Inscrição” contido na “ᇹᲬ
Primeira seleção” do “í Curso integral”. Os pais ou responsáveis ou ainda o próprio
candidato pode executar os procedimentos competentes ao diretor do chuugakkou.

Ჯ  ౨௹Ʒϋܾሁ Conteúdo dos exames
  ží μଐСƷᛢᆉſƷžᇹᲬ ᇹɟഏᢠ৷ſƷžᲮ ౨௹ƷϋܾሁſƴӷơưƋǔŵ
ǇƨŴ᭗ሁܖఄᧈƸŴží μଐСƷᛢᆉſƷžᇹᲭ ჄٳƔǒƷЈᫍſƷžᲬ ჄٳѪᨼܱ
ఄƴ̞ǔλܖᎍƷᢠ৷ſƷž  ܱఄሁſƷǢƷᘙƷЎƴ̞ǔ᩿ǛܱƢǔƜƱƕưƖǔŵ
Idem ao item “Ხ Inscrição” contido na “ᇹᲬ Primeira seleção” do “í Curso integral”. O
diretor do koukou poderá realizar a entrevista relacionada às áreas da tabela Ǣ do 

Colégios participantes dentro do tópico “ Წ Seleção dos candidatos em colégios que
recrutam alunos residentes de outras províncias” do “ᇹᲭ Inscrição por estudantes de
outras províncias” do “í Curso integral”.


ᇹᲮ ᡲઃƷɶ᭗ɟᝦᏋఄƴ̞ǔλܖᎍᢠ৷ 
Processo seletivo unificado para chugakkou e koukou cooperados 㻌
Ძ ܱఄ Escolas realizadoras
ᡲઃ᭗ሁܖఄƴƓƍƯƸŴᡲઃᢠ৷ǛܱƢǔŵ
O processo seletivo unificado será realizado nas escolas cooperadas.

Წ Јᫍ   Qualificação para a inscrição
ᡲઃɶܖఄǛᲭᲫ࠰ᲭஉҡಅᙸᡂǈƷᎍưŴӲᡲઃ᭗ሁܖఄᧈƕܭǊǔɶ᭗ᡲઃƠƨ
ᏋѣƷᚡᲢˌɦžɶ᭗ᡲઃƠƨᏋѣƷᚡſƱƍƏŵᲣǛ੩ЈưƖǔᎍƱƢǔŵ
ƳƓŴᡲઃ᭗ሁܖఄᧈƸŴɶ᭗ᡲઃƠƨᏋѣƷᚡƷϋܾӏƼಮࡸǛᲭᲪ࠰Ჱஉଐ
ǇưƴᡲઃɶܖఄᧈƴᡫჷƢǔŵ
Candidato com previsão de conclusão do chuugakkou cooperado em março de 2019 (Heisei
31) e apto a apresentar o registro de atividades escolares de chuugakkou e koukou
cooperados (doravante denominado “registro de atividades escolares de chuugakkou e
koukou cooperados”) definidos pelo diretor do koukou cooperado.
O diretor do koukou cooperado comunicará o conteúdo e o formulário do registro de
atividades escolares de chuugakkou e koukou cooperados para o diretor do chuugakkou
cooperado até o fim de julho de 2018 (Heisei 30).㻌

Ჭ ѪᨼʴՃ  Número de vagas
ѪᨼʴՃƸλܭܖՃƱƢǔŵ
O número de vagas corresponderá à cota para o ingresso escolar.


Ხ Ј ᫍ Inscrição
  ЈᫍܖᅹƷᢠ   ܭEscolha do curso para inscrição
ЈᫍᎍƸŴᡲઃ᭗ሁܖఄƷᲫƭƷܖᅹǛᢠܭƠŴЈᫍƢǔŵ

O candidato se inscreverá optando por um curso do koukou cooperado.





ᨦƕƍƳƲƴǑǓӖ౨ɥƷᣐॾǛࠎஓƢǔᎍƸŴʙЭƴᡲઃɶܖఄᧈƴဎƠЈǔŵᡲઃɶܖ
ఄᧈƸӧᏡƳᨂǓᲭᲫ࠰ᲫஉଐǇưƴŴžӖ౨ɥƷᣐॾဎᛪſǛᡲઃ᭗ሁܖఄᧈƴ੩Ј
Ƣǔŵᡲઃ᭗ሁܖఄᧈƸŴჄᏋۀՃ˟ƱңᜭƷɥŴӖ౨ɥƷᣐॾǛƢǔƜƱƕưƖǔŵ
O candidato com deficiência que necessitar assistência para a realização dos exames, deve
comunicar previamente ao diretor do chuugakkou cooperado. O diretor do chuugakkou
cooperado deverá entregar ao diretor do koukou cooperado, o “Termo de solicitação de
assistência”, na medida do possível, até o final de janeiro de 2019 (Heisei 31). O diretor do
koukou cooperado poderá definir a assistência para a realização dos exames após discussão
com a Secretaria da Educação da Província.

  ЈᫍƷ᧓ Período de inscrição
ᲭᲫ࠰ᲬஉᲫᲲଐᲢஉᲣƔǒᲬஉᲬᲫଐᲢஙᲣǇư




͛ۅǾƸ٨֭⿈ᆣǚȘ٨ൖ⿃ᆣ⾷⿁ሰ⿁⿀ᅠ⾷ቆ⾸ǺǑǲǵǾᓺ٨⾸ȍǶǷǨȚƹ



De 18 de fevereiro (segunda-feira) a 21 de fevereiro (quinta-feira) de 2019 (Heisei 31)
O atendimento será das 9h às 16h, (no dia 21 de fevereiro (quinta-feira), o atendimento
será até o meio-dia).

  լⲬǽཆỮ  Procedimentos para a inscrição
Ȫ լⲬǾƸǃӱકⲬሤǄǺർ┶̗ⱼȡ▉ӱǦƸӱકዶᄦǷǦǵԒոǽ୷⬬᭔ہӱ▩ẜ
ڽȂլⲬ֭⿅ǚሰͨԑǺ႓഻ǦǮᠪɿᓺⰢˀ٪⟘ǽԥ᭙⾷ὓ⿃EOƸᑥ⿂EO⾸ȡǬțǭțཀ
ǽᓂǺ⛼͛ǦǵƸ˛ⶲ⢪ၩǦǮჹᘍؔǽ▉⩜ᵱǷǷȑǺƸ⢪ၩࢪ˛કገ⫧ǺံլǨȚƹ
O candidato deverá preencher o “Formulário de inscrição” com informações pessoais e
pagar o“Gifu-ken Shuunyuu Shoushi” no valor de 2.200 ienes. Serão necessárias fotos
3X4 cm tiradas nos últimos 6 meses, somente da parte superior frontal, sem chapéu,
sendo fixadas no formulário. O formulário, juntamente com o registro de atividades
escolares de chuugakkou e koukou cooperados, deverá ser entregue ao diretor do
chuugakkou cooperado.

Ȭ ⢪ၩࢪ˛કገ⫧ǾƸ۬լⲬǽǃ☈ዶሤǄƸӱકⲬሤڽȂ˛ⶲ⢪ၩǦǮჹᘍؔǽ▉⩜ᵱȡ⢪
ၩࢪⶲᵱકገ⫧ǺံլǨȚƹ
O diretor do chuugakkou cooperado entregará o histórico escolar, o formulário de inscrição,
o registro de atividades escolares de chuugakkou e koukou cooperados, entre outros, de
cada candidato para o diretor do koukou cooperado.

Ȯ լⲬǽǕǰƸᓍᅠᄋǽএǓǾƸǃ⅋డᨃܝሤǄȡံլǨȚǢǷǛǶǜȚƹ
Caso o inscrito tenha um grande número de faltas, deverá entregar a “Jiko Shinkokusho”
(declaração própria)

〠 ⅋డᨃܝሤǾƸլⲬڽȂЄ⚘Ǜ▉ӱǦƸ˛કገ۵ڽȂլⲬᕟ۵ȡ▉ӱǦǮଖᵺǺӱțǵ
⢪ၩࢪ˛કገ⫧ǺံլǨȚƹ
A declaração própria deverá ser preenchida pelo candidato e por seu responsável e ser
colocada em envelope com o nome do candidato e do chuugakkou para ser apresentada
ao diretor do chuugakkou cooperado.

〡 ⢪ၩࢪ˛કገ⫧ǾƸ⅋డᨃܝሤǛံլǤțǮई۰ƸǢțȡӱકⲬሤƸ☈ዶሤᵱǷǷȑǺƸ⢪ၩ
ࢪⶲᵱકገ⫧ǺံլǦǹǠțǿǹȘǹǓƹ
O diretor do chuugakkou cooperado, recebendo a declaração própria, deverá anexá-la ao
formulário de inscrição e ao histórico escolar e enviá-los juntamente ao diretor do koukou
cooperado.

   լⲬӞǽংሠ  Alteração㻌na inscrição
լⲬӞǽংሠǺǳǓǵǾƸǃý Ӵᅠ֝ǽ☁ᲦǄǽǃᵥ⿁ ᵥʶᓎ⣹ོǄǽǃ⿂ լⲬǄǽǃ  
լⲬӞǽংሠǄǺᛡǩȚƹǮǯǦƸլⲬӞǽংሠǺȗș⢪ၩࢪⶲᵱકገȇᄽǮǺլⲬǨȚǾƸ˛
ⶲ⢪ၩǦǮჹᘍؔǽ▉⩜ȡ⢪ၩࢪ˛કገ⫧ǺံլǨȚƹ
Conforme o item “  Alteração㻌 na inscrição” de “⿂ Inscrição” de “ᵥ⿁ Primeira seleção”
de “ ý  Curso integral”. Entretanto, o candidato que alterar a inscrição para um outro
koukou cooperado deverá entregar o registro de atividades escolares de chuugakkou e
koukou cooperados para o diretor do chuugakkou cooperado. 

⿄ ⣹ ོ Seleção
  Ꮀ ዶ Exames
Ȫ Ꮀዶǽԑ Conteúdo dos exames
ⰢယȡીᅄǨȚƹȍǮƸ⢪ၩࢪⶲᵱકገ⫧ǾƸǬǽȐȚǷǢȜǺȗșƸǢǽ┶ⱼǺȐȚᵥ
ʶᓎ⣹ོકמᎰዶƸ۬⢪ၩࢪⶲᵱકገǶΰ༔ǨȚકמǺ⬄ǨȚᎰዶڽȂତ☟ᄙȡીᅄǨȚǢǷǛ
ǶǜȚƹ
ǹǙƸ۬⢪ၩࢪⶲᵱકገǽીᅄǨȚᎰዶǺǳǓǵǾƸ౪༔⿂⾿౫⿆ሰᅠȍǶǺ᭔ჹਅݲΉ
ǺǙǓǵ⒙ǨȚƹȍǮƸ۬⢪ၩࢪⶲᵱકገǽᎰዶǽ┶ƸીᅄቃᅠƸીᅄᅀᗕᵱǺǳǓǵǾƸ
౪༔⿂⾿౫⿀⾿ሰᅠȍǶǺǬțǭțǽ⢪ၩࢪⶲᵱકገǺǙǓǵ⒙ǦƸકገǽɣʀɨɢʀɀˀ
Ǻဢ⠅ǨȚƹ
Realizar entrevista. Conforme o estabelecido, o diretor do koukou cooperado poderá
aplicar redação e exames relacionados aos conhecimentos escolares elaborados por cada
koukou cooperado, em concordância aos exames de conhecimento escolar da primeira
seleção deste guia.
Os exames que cada koukou cooperado realizará serão divulgados até o fim de julho de
2018 (Heisei 30) na Secretaria da Educação da Província. Além disso, cada koukou





divulgará o resumo sobre os exames dos koukou cooperados, a data de realização,
método de realização etc, e publicará em sua homepage até o fim de outubro de 2018
(Heisei 30).

Ȭ ᎰዶǽીᅄቃᅠڽȂᅠᲦ Cronograma e datas dos exames
౪༔⿂⿀౫⿂ሰ⿆ᅠ⾷ቆ⾸ڻǾ⿂ሰ⿇ᅠ⾷⦘⾸
7 de março (quinta-feira) ou 8 de março (sexta-feira) de 2019 (Heisei 31)



ǮǯǦƸ۬⢪ၩࢪⶲᵱકገ⫧ǽȐȚǷǢȜǺȗșƸᎰዶȡ⿂ሰ⿆ᅠ⾷ቆ⾸ڽȂ⿂ሰ⿇ᅠ⾷⦘⾸
ǽ˓ᅠǺȞǮǲǵીᅄǨȚǢǷǛǶǜȚƹ
Entretanto, de acordo com a decisão do diretor de cada koukou cooperado, os exames
poderão ser realizados em dois dias: 7 de março (quinta-feira) e 8 de março (sexta-feira).

ᎰዶǽᅠᲦǺǳǓǵǾƸ۬⢪ၩࢪⶲᵱકገ⫧ǛȐȚƹǮǯǦƸᵥʶᓎ⣹ོકמᎰዶȡીᅄǨ
ȚⶲᵱકገǾƸǃ࡛◭ǄƸǃ᰷ΉǄƸǃᄋકǄƸǃᥴᲇǄڻǾǃ⇠◭Ǆǽ⿄ჹᲇǽǕǰƸીᅄǨ
ȚჹᲇȡȐƸᓎǽᅠᲦǶીᅄǨȚƹ
O cronograma de exames será definido pelo diretor de cada koukou cooperado. Entretanto,
o koukou que realizar os exames de conhecimento escolar da primeira seleção deverá
decidir as matérias dentre 5 disciplinas (“Língua japonesa”, “Estudos sociais”,
“Matemática”, “Ciências” ou “Inglês”, aplicando conforme o seguinte:

ቃᅠ Data
౪༔⿂⿀౫
⿂ሰ⿆ᅠ
⾷ቆ⾸
7 de março
(quinta-feira)
de 2019 (Heisei 31)

ᆣ⫻ే Horário
 ⿈⿉⿁⾿」⿀⾿⿉⿀⾿
⿀⾿⿉⿂⾿」⿀⿀⿉⿁⾿
⿀⿀⿉⿃⾿」⿀⿁⿉⿂⾿
⿀⿁⿉⿂⾿」⿀⿂⿉⿁⾿
⿀⿂⿉⿁⾿」⿀⿃⿉⿀⾿
⿀⿃⿉⿂⾿」⿀⿄⿉⿁⾿

ჹ ᲇ Disciplina
࡛ ◭ Língua japonesa
ᄋ ક Matemática
⇠ ◭ Inglês
⾷ᆝⳒ⾸ (Almoço)
ᥴ ᲇ Ciências
᰷ Ή Estudos sociais

Ȯ Ꮀዶई Local dos exames
֧ڤǷǦǵƸլⲬӞǽ⢪ၩࢪⶲᵱકገǷǨȚƹ
Em regra, no koukou cooperado pleiteado pelo candidato.

Ȱ ၩ⒅ ݨMaterial a ser levado
〠 ۅᎰ᱖ Comprovante de inscrição㻌
〡 ᵥʶᓎ⣹ོકמᎰዶȡۅᎰǨȚई۰ǾƸ 〠 ǺףǗǵƸ⧪ᵮڻǾȿɫʀɟɢɻȿɳƸᘲǦȼɨƸ
ȻɻəɁƸᬼ╄
Caso o candidato se submeta aos exames de conhecimento escolar da primeira seleção,
deverá levar lápis ou lapiseira, borracha, compasso e régua, juntamente com 〠 .

〢  Ǭǽ͙ۅᎰǺർ┶ǹၩ⒅ݨǺǳǓǵǾƸ۬⢪ၩࢪⶲᵱકገ⫧ǛȐȚƹ
O diretor de cada koukou cooperado determinará o material extra que deverá ser
levado.

  ӱકǽ⣹ོᅀᗕ  Método para a seleção dos candidatos
⢪ၩࢪⶲᵱકገ⫧ǾƸገ⫧ƸჹⲗڽȂ⣪ઽǽ͆ᄋǽჹ☶ǚȘ༔Țӱક⣹ོਅݲΉȡẻόǦƸ⣹
ོǽڴᓺȡቃǨȚƹ
O diretor do koukou cooperado organizará uma comissão de seleção dos candidatos
formada pelo diretor, coordenador pedagógico e um número adequado de professores.

⢪ၩࢪⶲᵱકገ⫧ǾƸ⢪ၩࢪ˛કገ⫧ǚȘံլǤțǮ۬լⲬǽ☈ዶሤǽ▉⩜⾷լⲬǚȘ⅋డ
ᨃܝሤǛံլǤțǮई۰ǾƸǢțȡ܅ȏƹ⾸Ƹ˛ⶲ⢪ၩǦǮჹᘍؔǽ▉⩜ڽȂ۬⢪ၩࢪⶲᵱકገ
ǶીᅄǦǮᎰዶǽệእǺ࣠ǴǓǵƸἕ۰Ǻ૾ዶǦƸӱકǽ⣹ོǺഝǮȚƹ
Os diretores dos koukou cooperados realizarão a seleção dos candidatos, julgando de forma
geral com base no resultado de exames realizados em cada koukou cooperado, no registro
de atividades escolares de chuugakkou e koukou cooperados e no registro do histórico
escolar enviados pelos diretores dos chuugakkou cooperados (caso o candidato entregue a
declaração própria, esta também será avaliada).

⿅ ۰ǽ⒙ᵱ  Divulgação dos aprovados
  ⒙ǽᅠᆣ  Data e horário da divulgação
౪༔⿂⿀౫⿂ሰ⿀⿃ᅠ⾷ቆ⾸٨֭⿈ᆣ  14 de março (quinta-feira) de 2019 (Heisei 31) às 9h




   ⒙ǽᅀᗕᵱ  Meios de divulgação
⢪ၩࢪⶲᵱકገ⫧ǾƸ۰ǽۅᎰᨯۥȡဢᰳǦǵ⒙ǨȚǷǷȑǺƸ۰Ǻǃ۰⢡᮪ሤǄ
ȡ̰͛ǨȚƹȍǮƸǃӱક⣹ོệእ⢡᮪ሤǄǺȗș⢪ၩࢪ˛કገ⫧Ǻ۰܀ǽệእȡ⢡᮪ǨȚƹ
Os diretores dos koukou cooperados divulgarão os números de inscrição dos aprovados no
mural e entregarão para os aprovados o “goukaku tsuuchisho” (notificação de aprovação).
Além disso, informarão a aprovação ou reprovação aos diretores dos chuugakkou
cooperados por meio do “nyuugakusha senbatsu kekka tsuuchisho” (notificação do resultado
de seleção de novos estudantes).

⿆ ӱક⡅⢋ǽཆỮ Procedimentos para desistência
ǃý Ӵᅠ֝ǽ☁ᲦǄǽǃᵥ⿁ ᵥʶᓎ⣹ོǄǽǃ⿆ ӱક⡅⢋ǽཆỮǄǺ۴ǧǶǑȚƹ
Idem ao item “⿆ Procedimentos para desistência” de “ ᵥ ⿁
Curso integral”.

Primeira seleção” de “ ý㻌

ᵥ⿄ ై࡛᧯൜ᵱǺϭȚӱકǽ⣹ོ 
Processo seletivo dos alunos que regressam ao Japão
ై࡛᧯൜ᵱǺǳǓǵǾƸӴǵǽકገǽકᲇǶƸӴᅠ֝ǽ☁Ღǽᵥʶᓎ⣹ོǺǙǓǵƸᣀǽӱક
⣹ོᅀᗕǺȗȚǢǷǛǶǜȚƹ




Os alunos que regressaram ao Japão poderão se candidatar a todas as áreas das escolas na
primeira seleção do curso integral, por meio de uma seleção diferenciada.

ᎰዶǾƸᵥʶᓎ⣹ོકמᎰዶǽǃ࡛◭ǄƸǃᄋકǄڽȂǃ⇠◭Ǆǽ⿂ჹᲇƸⰢယ˔ȂǺତ☟ᄙȡ
ીᅄǨȚƹȍǮƸⱮᏱᲇڽȂῡ⒈ᲇǺǙǓǵǾƸીཪᎰዶȡીᅄǨȚƹ
Serão aplicados os exames de conhecimento escolar da primeira seleção em três disciplinas
(Língua japonesa, Matemática e Inglês), entrevista e redação. Além disso, nos cursos de
Artes e Música poderá ser aplicada também uma prova prática.

ǹǙƸ◌ẫǺǳǓǵǾƸˁ▉઼ǵǺުǓ۰ȞǪȚǢǷƹ

Para informações mais detalhadas, entrar em contato com: 

ǉ ୷⬬ల⍙ᨀ⿁ٷʷᬶ⿀ᨯ⿀⬬୷  ۥ᭔ჹਅݲΉ કገნ၇☁
⯍◊ ԑἠ   ᬼ⢡ 
Gifu-shi Yabuta Minami 2-1-1
Secretaria da Educação da Província de Gifu Seção de Apoio Escolar
Tel: 058-272-1111 (ramal 3696) 058-272-8843 (linha direta)


ᵥ⿅ ঋ࡛͆᧯൜ᵱǺϭȚӱકǽ⣹ོ  Processo seletivo para alunos estrangeiros
ঋ࡛͆᧯൜ᵱǺǳǓǵǾƸӴǵǽકገǽકᲇǶƸӴᅠ֝ǽ☁Ღǽᵥʶᓎ⣹ོǺǙǓǵƸᣀǽӱક
⣹ོᅀᗕǺȗȚǢǷǛǶǜȚƹǹǙƸ◌ẫǺǳǓǵǾƸˁ▉઼ǵǺުǓ۰ȞǪȚǢǷƹ
Os alunos estrangeiros poderão concorrer à uma vaga da primeira seleção do curso de
tempo integral através do processo seletivo especial, nas áreas de todos os colégios.
Entretanto, para informações mais detalhadas, entrar em contato com:


ǉ ୷⬬ల⍙ᨀ⿁ٷʷᬶ⿀ᨯ⿀⬬୷  ۥ᭔ჹਅݲΉ કገნ၇☁
⯍◊ ԑἠ   ᬼ⢡ 
Gifu-shi Yabuta Minami 2-1-1
Secretaria da Educação da Província de Gifu Seção de Apoio Escolar
Tel: 058-272-1111 (ramal 3696) 058-272-8843 (linha direta)


⿀  ીᅄገ 㻌 Escolas realizadoras
ঋ࡛͆᧯൜ᵱǺଓǨȚᵥʶᓎ⣹ོǺǙǠȚᣀǽӱક⣹ོ⾷ͨˁǃঋ࡛͆᧯൜ᵱӱક⣹ོǄǷ
ǓǕƹ⾸ǾƸӴᅠ֝ǽ☁ᲦǽӴǵǽકገǽકᲇǶીᅄǨȚƹ
O processo seletivo para alunos estrangeiros será aplicado para a primeira seleção em
todas as áreas das escolas (doravante denominado “processo seletivo para alunos
estrangeiros”) do curso de tempo integral.


⿁  լⲬ✇  Qualificação para a inscrição 
ঋ࡛͆᧯൜ᵱӱક⣹ོǺլⲬǶǜȚǾƸǃý Ӵᅠ֝ǽ☁ᲦǄǽǃᵥ⿁ ᵥʶᓎ⣹ོǄǽǃ⿀
լⲬ✇ǄǺȐȚլⲬ✇ȡሱǨȚǶƸǚǳƸᓎǽ  ڽȂ  ǽǓǩțǺȑ○ഝǨȚǷǨȚƹ
Os alunos estrangeiros aptos a participar do processo seletivo para alunos estrangeiros são
aqueles que se enquadram no item  e  de “⿀㻌 Qualificação para a inscrição” de “ᵥ⿁㻌
Primeira seleção” de “ý㻌 Curso Integral” e também em uma das condições abaixo:





 ঋ࡛ḃȡሱǨȚǶƸ֧ڤǷǦǵƸ࡛ঋǺǙǠȚ᧯ᘍǛửỮǦǵ⿁౫ͨˀǶƸӱ࡛ൖ⿂౫ͨԑǽƹ
Candidatos com nacionalidade estrangeira, que tenham morado no exterior por mais de 2
anos consecutivos e que estejam no Japão há menos de 3 anos.

  Є⚘ǷǷȑǺ᭔ԑǺΣǨȚڻǾЄ⚘ǷǷȑǺ᭔ԑǺΣǨȚǢǷǛીǹƹ
ǮǯǦƸЄ⚘ǛǜỮǜ࡛ঋǺΣǨȚई۰ǾƸ᭔ԑǺΣǦǵǓȚǚǹ⟘ә͆ۅǽǑȚ
Ǻ⭈Țƹ
Candidatos que residem na província com o seu responsável ou que tenham certeza que
irão morar com o responsável dentro da província. Entretanto, caso o responsável continue
morando no exterior, estarão aptos somente aqueles que possuirem outro responsável
residente na província.

   ݲ͆⮥؞Número de vagas
ݲ͆⮥؞ǾƸ۬ⶲᵱકገǽӱકݲǷǾǺƸ۬ገ⿂۵ᲦಏǷǨȚƹ
O número de vagas para alunos estrangeiros, excluindo-se a cota de cada koukou, será de
aproximadamente 3 alunos por escola.

 Ꮀዶǽԑ  Conteúdo dos exames
ᵥʶᓎ⣹ོકמᎰዶǽǃ࡛◭ǄƸǃᄋકǄڽȂǃ⇠◭Ǆǽ⿂ჹᲇƸⰢယ˔ȂǺତ☟ᄙȡીᅄǨȚƹ
ǮǯǦƸⶲᵱકገ⫧ǽȐȚǷǢȜǺȗșƸᵥʶᓎ⣹ོકמᎰዶǺͦǗǵƸ۬ⶲᵱકገǶΰ༔ǨȚঋ
࡛͆᧯൜ᵱકמᎰዶȡીᅄǨȚǢǷǛǶǜȚƹȍǮƸⱮᏱᲇڽȂῡ⒈ᲇǺǙǓǵǾƸીཪᎰዶȡીᅄ
ǨȚƹ
Serão aplicados os exames de conhecimento escolar da primeira seleção em três disciplinas
(Língua japonesa, Matemática e Inglês), entrevista e redação. Entretanto, de acordo com a
determinação do diretor de cada koukou, as três disciplinas poderão ser substituídas por um
exame de conhecimento escolar para alunos estrangeiros elaborado por cada koukou. Além
disso, nas áreas de Artes e Música poderá ser aplicada também uma prova prática.

ঋ࡛͆᧯൜ᵱકמᎰዶǽીᅄǽሱᠪǺǳǓǵǾƸ౪༔⿂⾿౫⿆ሰᅠȍǶǺ᭔ჹਅݲΉǺǙǓǵ
⒙ǨȚƹȍǮƸ۬ⶲᵱકገǺǙǠȚⰢယƸତ☟ᄙƸঋ࡛͆᧯൜ᵱકמᎰዶƸીཪᎰዶǽ┶Ƹીᅄ
ቃᅠƸીᅄᅀᗕᵱǺǳǓǵǾƸ౪༔⿂⾿౫⿀⾿ሰᅠȍǶǺǬțǭțǽⶲᵱકገǺǙǓǵ⒙ǦƸક
ገǽɣʀɨɢʀɀˀǺဢ⠅ǨȚƹ
A realização ou não do exame de conhecimento escolar será divulgada até o fim de julho de
2018 (Heisei 30) na Secretaria da Educação da Província. Além disso, cada koukou
divulgará informações sobre a entrevista, a redação, o exame de conhecimento escolar, o
resumo sobre os exames dos koukou cooperados, a data de realização, método de
realização etc, e publicará em sua homepage até o fim de outubro de 2018 (Heisei 30).


 ۰ǽ⒙ǽᅠᆣ  Data e horário de divulgação dos aprovados
౪༔⿂⿀౫⿂ሰ⿀⿃ᅠ⾷ቆ⾸٨֭⿈ᆣ   14 de março (quinta-feira) de 2019 (Heisei 31) às 9h
ᵥ⿆ ᵥ̘ᓎ⣹ོ  Segunda seleção
⿀ լⲬ✇  㻌 Qualificação para a inscrição   
ǃý Ӵᅠ֝ǽ☁ᲦǄǽǃᵥ⿁ ᵥʶᓎ⣹ོǄǽǃ⿀ լⲬ✇ǄǺ○ഝǦƸǚǳƸӸᴗⶲᵱક
ገǺ۰ǦǵǓǹǓǷǨȚƹ

Enquadrar-se em “ ⿀ Qualificação para a inscrição” de “ ᵥ ⿁ Primeira seleção” de “ ý
Curso integral” e não ter recebido aprovação anterior em um koukou público.


⿁   ݲ͆⮥؞Número de vagas
ᵥʶᓎ⣹ོڽȂ⢪ၩࢪ⣹ོǽ۰⒙ᆣǺƸഝ○⣹ོǺȗȚ۰ᄋǽ۰╹Ǻై࡛᧯൜ᵱӱક
⣹ོڽȂঋ࡛͆᧯൜ᵱӱક⣹ོǺǙǠȚ۰ᄋȡףǗǮᄋǛӱકݲǺᛙǮǹǓકᲇǺǙǓ
ǵƸӱકݲǚȘᵥʶᓎ⣹ོƸ⢪ၩࢪ⣹ོƸై࡛᧯൜ᵱӱક⣹ོڽȂঋ࡛͆᧯൜ᵱӱક⣹ོǺ
ǙǠȚ۰ᄋǽ۰╹ȡ᚛ǧǮᄋȡݲ͆⮥؞ǷǦƸ౪༔⿂⿀౫⿂ሰ⿀⿃ᅠ⾷ቆ⾸Ǻ᭔ჹਅݲΉڽ
Ȃ۬ⶲᵱકገǺǙǓǵ⒙ǨȚƹ
ǹǙƸᵥʶᓎ⣹ོڽȂ⢪ၩࢪ⣹ོǽ۰⒙ᆣǺƸഝ○⣹ོǺȗȚ۰ᄋǽ۰╹Ǻై࡛᧯൜
ᵱӱક⣹ོڽȂঋ࡛͆᧯൜ᵱӱક⣹ོǺǙǠȚ۰ᄋȡףǗǮᄋǛӱકݲȡᛙǮǦǵǓȚ
કᲇǺǳǓǵǾƸᵥ̘ᓎ⣹ོǾીᅄǦǹǓƹ
Nos cursos em que, após a divulgação dos resultados, o número total dos alunos aprovados
na primeira seleção, no processo seletivo unificado, no processo seletivo dos alunos que
regressam ao Japão e no processo seletivo para alunos estrangeiros for menor que a
capacidade máxima de alunos que podem matricular, o número de vagas disponíveis será a
capacidade máxima de alunos que podem matricular menos os aprovados na primeira
seleção, no processo seletivo unificado, no processo seletivo dos alunos que regressam ao





Japão e no processo seletivo para alunos estrangeiros. O número de vagas será divulgado
no dia 14 de março (quinta-feira) de 2019 (Heisei 31) na Secretaria da Educação da
Província e em cada koukou.
Contudo, nos cursos em que o número de aprovados na primeira seleção, no processo
seletivo unificado, no processo seletivo dos alunos que regressam ao Japão e no processo
seletivo para alunos estrangeiros for maior ou igual à capacidade máxima de alunos que
podem matricular, não haverá a realização da segunda seleção.


Ჭ Ј ᫍ  Inscrição
  ЈᫍఄƷᢠܭ
Seleção da escola para a inscrição
ží μଐСƷᛢᆉſƷžᇹᲬ ᇹɟഏᢠ৷ſƷžᲭ ЈᫍſƷž   ЈᫍఄƷᢠܭſƷǢӏƼ
ǦƴӷơưƋǔŵ
Idem ao item Ǣ G Ǧ de “  Seleção da escola para a inscrição” de “Ჭ Inscrição” de
“ᇹᲬ Primeira seleção” de “í Curso integral”.



  ЈᫍƷଐ  Data de inscrição
ᲭᲫ࠰ᲭஉᲫᲯଐᲢᲣ   15 de março (sexta-feira) de 2019 (Heisei 31)
Ӗ˄ƸŴҜЭᲳƔǒҜࢸᲮǇưƱƢǔŵ  O atendimento será das 9h às 16h.
  ЈᫍƷዓ  Procedimentos para a inscrição
ží μଐСƷᛢᆉſƷžᇹᲬ ᇹɟഏᢠ৷ſƷžᲭ ЈᫍſƷž   ЈᫍƷዓſƴแƣǔŵ
ƨƩƠŴɶܖఄᧈƸŴЈᫍƷ੩ЈƴᨥƠžᇹʚഏᢠ৷ЈᫍᚰଢſǛ˺ƠƯช˄ƠƳƚ
ǕƹƳǒƳƍŵ
Conforme o item “  Procedimentos para a inscrição” de “Ჭ Inscrição” de “ᇹᲬ Primeira
seleção” de “í Curso integral”. Entretanto, o diretor do chuugakkou deverá elaborar e
anexar um “atestado de qualificação para a segunda seleção”.

  ЈᫍέƷ  ٭Alteração㻌na inscrição
ží μଐСƷᛢᆉſƷžᇹᲬ ᇹɟഏᢠ৷ſƷžᲭ ЈᫍſƷž  ЈᫍέƷ٭ſƴแƣǔŵ
ƨƩƠŴᇹʚഏᢠ৷ƴƓƍƯŴᐯ౨௹ƸܱƠƳƍŵƳƓŴᇹʚഏᢠ৷ЈᫍᚰଢƷϐࡇƷ
੩ЈƸɧᙲưƋǔŵ
ǇƨŴЈᫍέƷ٭ଐƸŴᲭᲫ࠰ᲭஉᲫᲲଐᲢஉᲣƱƠŴӖ˄ƸҜЭᲳƔǒҜࢸᲮǇ
ưƱƢǔŵ
Conforme o item “  Alteração㻌 na inscrição” de “Ჭ Inscrição” de “ᇹᲬ Primeira seleção”
de “í Curso integral”. Entretanto, na segunda seleção não realizará os exames específicos.
Não será necessário apresentar novamente o atestado de qualificação para a segunda
seleção.
A data de alteração da escola para inscrição será 18 de março (segunda-feira) de 2019
(Heisei 31), das 9h às 16h.

Ხ ᢠ ৷  Seleção㻌
  ౨ ௹   Exames
Ǣ ౨௹Ʒϋܾ  Conteúdo dos exames

᩿ǛܱƢǔŵǇƨŴ᭗ሁܖఄᧈƸŴƦƷܭǊǔƱƜǖƴǑǓŴƜƷᙲƴܭǊǔᇹʚഏᢠ
৷ܖщ౨௹ӏƼݱᛯ૨ǛܱƢǔƜƱƕưƖǔŵǇƨŴ᪦ಏᅹӏƼ፦ᘐᅹƴƓƍƯƸŴܱ২౨௹
ǛܱƢǔŵ
Realizar entrevista. Conforme o estabelecido, o diretor do koukou poderá aplicar redação
e exames de conhecimento escolar da segunda seleção estabelecidos por este guia. Para
as áreas de Música e Artes serão aplicadas provas práticas.

ƳƓŴӲ᭗ሁܖఄưܱƢǔ౨௹ƴƭƍƯƸŴᲭᲪ࠰ᲱஉଐǇưƴჄᏋۀՃ˟ƴƓƍ
ƯႆᘙƢǔŵǇƨŴӲ᭗ሁܖఄƕܱƢǔ౨௹ƷಒᙲŴܱ૾ඥሁƴƭƍƯƸŴᲭᲪ࠰ᲫᲪ
உଐǇưƴƦǕƧǕƷ᭗ሁܖఄƴƓƍƯႆᘙƠŴܖఄƷțȸȠȚȸǸɥƴਫ਼᠍Ƣǔŵ
As informações sobre os exames realizados em cada koukou㻌 serão anunciadas até o fim
de julho de 2018 (Heisei 30) na Secretaria da Educação da Província. Cada koukou
divulgará as informações sobre os exames, a data de realização etc, e publicará em sua
homepage até o fim de outubro de 2018 (Heisei 30).

Ǥ ᇹʚഏᢠ৷ܖщ౨௹ Exames de conhecimento escolar da segunda seleção
ᇹʚഏᢠ৷ܖщ౨௹ƸŴჄᏋۀՃ˟ư˺Ơƨբ᫆ƴǑǓŴžᛖſŴžᅈ˟ſŴžૠܖſŴ
žྸᅹſӏƼžᒍᛖᲢ્ᡛǛᎥƍƯሉƑǔբ᫆ƸԃǇƳƍŵᲣſƷᲯᅹƴƓƍƯܱƢǔŵӲ
ᅹƷᣐໜƸᲫᲪᲪໜƱƢǔŵ
Os exames de conhecimento escolar da segunda seleção utilizarão questões elaboradas





na Secretaria da Educação da Província em 5 disciplinas: “Língua japonesa”, “Estudos
sociais”, “Matemática”, “Ciências” e “Inglês (Não haverá questões de audição” ). Cada
disciplina terá 100 pontos.

Ȯ ᎰዶǽીᅄቃᅠڽȂᅠᲦ
Cronograma e datas dos exames de conhecimento escolar da segunda seleção㻌
౪༔⿂⿀౫⿂ሰ⿀⿈ᅠ⾷៥⾸  19 de março (terça-feira) de 2019 (Heisei 31)



ᎰዶǽᅠᲦǺǳǓǵǾƸ۬ⶲᵱકገ⫧ǛȐȚƹǮǯǦƸᵥ̘ᓎ⣹ོકמᎰዶȡીᅄǨȚⶲᵱ
કገǾƸǃ࡛◭ǄƸǃ᰷ΉǄƸǃᄋકǄƸǃᥴᲇǄڻǾǃ⇠◭⾷ყ⢌ȡ⁞ǓǵᵼǗȚުⲤǾ܅ȍ
ǹǓƹ⾸Ǆǽ⿄ჹᲇǽǕǰƸીᅄǨȚჹᲇȡȐƸᓎǽᅠᲦǶીᅄǨȚƹ
O cronograma dos exames será definido pelo diretor de cada koukou. Entretanto, nos
koukou que forem aplicados os exames de conhecimento escolar da segunda seleção,
serão definidas as disciplinas dentre 5 (“Língua japonesa”, “Estudos sociais”,
“Matemática”, “Ciências” ou “Inglês (Não haverá questões de audição”) e realizadas
conforme o seguinte:

ቃᅠ Data
౪༔⿂⿀౫
⿂ሰ⿀⿈ᅠ
⾷៥⾸
19 de março
(terça-feira)
de 2019 (Heisei 31)

ᆣ⫻ే Horário
 ⿈⿉⿁⾿」 ⿈⿉⿄⾿
⿀⾿⿉⾿⿄」⿀⾿⿉⿂⿄
⿀⾿⿉⿄⾿」⿀⿀⿉⿁⾿
⿀⿀⿉⿂⿄」⿀⿁⿉⾿⿄
⿀⿁⿉⿁⾿」⿀⿁⿉⿄⾿

ჹ
࡛
ᄋ
⇠
ᥴ
᰷

ᲇ
◭
ક
◭
ᲇ
Ή

Disciplina
Língua japonesa
Matemática
Inglês
Ciências
Estudos sociais

Ȱ  Ꮀዶई  Local dos exames
֧ڤǷǦǵƸլⲬӞⶲᵱકገǷǨȚƹ
Em regra, no koukou pleiteado.

Ȳ  ၩ⒅  ݨMaterial a ser levado
〠  ۅᎰ᱖   Comprovante de inscrição
〡 ᵥ̘ᓎ⣹ོકמᎰዶȡۅᎰǨȚई۰ǾƸ 〠 ǺףǗǵƸ⧪ᵮڻǾȿɫʀɟɢɻȿɳƸᘲǦȼɨƸ
ȻɻəɁƸᬼ╄
Caso o candidato se submeta aos exames de conhecimento escolar da segunda seleção,
deverá levar lápis ou lapiseira, borracha, compasso e régua juntamente com 〠 .



〢  Ǭǽ͙ۅᎰǺർ┶ǹၩ⒅ݨǺǳǓǵǾƸ۬ⶲᵱકገ⫧ǛȐȚƹ
O diretor de cada koukou determinará o material extra que deverá ser levado.

  ӱકǽ⣹ོᅀᗕ  Método para seleção dos candidatos
ⶲᵱકገ⫧ǾƸገ⫧Ƹֿገ⫧ƸჹⲗڽȂ⣪ઽǽ͆ᄋǽჹ☶ǚȘ༔Țӱક⣹ོਅݲΉȡẻόǦƸ
⣹ོǽڴᓺȡቃǨȚƹ
O diretor do koukou organizará uma comissão de seleção dos candidatos formada pelo
diretor, vice-diretor, coordenador pedagógico e um número adequado de professores.

ȍǮƸ☈ዶሤǺ▉ӱǤțǮǃ⿁ ۬ჹᲇǽક‒ǽ▉⩜Ǆǽ△⾷ᬶᑙǺᛡྭǦǮ⿄ᔲǽ△⾸
ǺǳǓǵǾƸǃᵥ⿀ક౫Ƿᵥ⿁ક౫ǽ۬ჹᲇǽ△ǽ۰╹оǄǷǃᵥ⿂ક౫ǽ۬ჹᲇǽ△ǽ۰╹
оȡ⿁ЧǦǮоǄǽ݅ȡ᧸ǓȚƹ



O julgamento registrado em “ Registro de cada disciplina” do histórico escolar será a
somatória (com base na avaliação em 5 níveis) do “valor total das notas de cada disciplina
do 1º e 2º ano” e “2 vezes o valor total das notas de cada disciplina do 3º ano”.

ⶲᵱકገ⫧ǾƸ˛કገ⫧ǚȘံլǤțǮ۬լⲬǽ☈ዶሤǽ▉⩜⾷լⲬǚȘ⅋డᨃܝሤǛံլ
ǤțǮई۰ǾƸǢțȡ܅ȏƹ⾸ڽȂ۬ⶲᵱકገǶીᅄǦǮᎰዶǽệእǺ࣠ǴǓǵƸἕ۰Ǻ૾ዶǦƸ
ӱકǽ⣹ོǺഝǮȚƹ
Os diretores dos koukou realizarão a seleção dos candidatos, julgando de forma geral com
base no resultado dos exames realizados por cada koukou e no registro do histórico escolar
enviados pelos diretores dos chuugakkou (caso o candidato entregue a declaração própria,
esta também será avaliada).

⿄ ۰ǽ⒙ᵱ  Divulgação dos aprovados
  ⒙ǽᅠᆣ  Data e horário da divulgação
౪༔⿂⿀౫⿂ሰ⿁⿁ᅠ⾷⦘⾸٨֭⿈ᆣ 
22 de março (sexta-feira) de 2019 (Heisei 31) às 9h





   ⒙ǽᅀᗕᵱ  Meios de divulgação
ⶲᵱકገ⫧ǾƸ۰ǽۅᎰᨯۥȡဢᰳǦǵ⒙ǨȚǷǷȑǺƸ۰Ǻǃ۰⢡᮪ሤǄȡ̰͛
ǨȚƹȍǮƸǃӱક⣹ོệእ⢡᮪ሤǄǺȗș˛કገ⫧Ǻ۰܀ǽệእȡ⢡᮪ǨȚƹ
Os diretores dos koukou divulgarão no mural os números de inscrição dos aprovados e
entregarão para os aprovados o “goukaku tsuuchisho” (notificação de aprovação). Além
disso, informarão a aprovação ou reprovação aos diretores dos chuugakkou por meio do
“nyuugakusha senbatsu kekka tsuuchisho” (notificação do resultado de seleção de novos
estudantes).


⿅ ӱક⡅⢋ǽཆỮ  Procedimentos para desistência
ǃý Ӵᅠ֝ǽ☁ᲦǄǽǃᵥ⿁ ᵥʶᓎ⣹ོǄǽǃ⿆ ӱક⡅⢋ǽཆỮǄǺ۴ǧǶǑȚƹ



Idem ao item “⿆ Procedimentos para desistência” de “ᵥ⿁㻌 Primeira seleção” de “ý㻌 Curso
integral”.

ϩ ᐃ  ไ ࡢ ㄢ ⛬ Curso㻌 por turno (noturno)㻌

ᵥ⿀ ӱક  ݲCota para o ingresso escolar
᭔ჹਅݲΉǺǙǓǵᖑǦƸǺӸᰳǨȚǷǢȜǺȗȚƹ
Será definida e divulgada pela Secretaria da Educação da Província.

ᵥ⿁ ᵥʶᓎ⣹ོ  Primeira seleção
⿀ լⲬ✇  Qualificação para a inscrição
ǃý Ӵᅠ֝ǽ☁ᲦǄǽǃᵥ⿁ ᵥʶᓎ⣹ོǄǽǃ⿀ լⲬ✇ǄǺ۴ǧǶǑȚƹ
Idem ao item “⿀ Qualificação para a inscrição” de “ᵥ⿁ Primeira seleção” de “ýCurso
integral”.㻌 㻌

⿁  ݲ͆⮥؞Número de vagas
ݲ͆⮥؞ǾƸӱકݲǷǨȚƹ
O número de vagas corresponderá à cota para o ingresso escolar.

⿂ լ Ⲭ Inscrição
  լⲬገǽ⣹  Seleção da escola para a inscrição
լⲬǾƸᆣ֝ǽ☁Ღǽ୷⬬᭔ᴗⶲᵱકገǽ˛ǚȘƸ⿀ǳǽⶲᵱકገǽ⿀ǳǽકᲇڻǾ⤴⾷ӱ
કǽ⮥؞ǽٸΡǷǦǵǽકᲇڻǾ⤴ȡǓǕƹͨˁ۴ǧƹ⾸ȡ⣹ǦƸլⲬǨȚǢǷǛǶǜȚƹ
Os candidatos poderão se inscrever optando a uma área ou um departamento (a unidade
para inscrição corresponde a área ou departamento; doravante idem) dentre os koukou da
província de Gifu do curso por turnos (noturno).

ǮǯǦƸý⤴Ƹþ⤴Ƹÿ⤴ȡ▚ΈǨȚⶲᵱકገǺǙǓǵǾƸ۴ʶገǽ͙ǽ⤴ȡᵥ⿁ሿǷǨȚǢ
ǷǛǶǜȚƹȍǮƸ۬ⶲᵱકገ⫧ǽȐȚǷǢȜǺȗșƸ۴ʶገǽ͙ǽ⤴ǺǳǓǵᵥ⿂ሿǷǨȚ
ǢǷȡ◜ȐȚǢǷǛǶǜȚƹ
ⶲᵱકገ⫧ǛլⲬǽᵥ⿂ሿȡ◜ȐȚǚǸǕǚǺǳǓǵǾƸ౪༔⿂⾿౫⿆ሰᅠȍǶǺ᭔ჹ
ਅݲΉǺǙǓǵ⒙ǨȚƹ
Entretanto, é possível ter como segunda opção um departamento diferente de um mesmo
koukou que disponibilizar departamento I, departamento II e departamento III. Conforme a
decisão do diretor de cada koukou, é possível autorizar até uma terceira opção de
departamentos diferentes de um mesmo koukou.
A divulgação sobre a aceitação ou não dos diretores do koukou em relação à terceira opção
dos candidatos ocorrerá até o fim de julho de 2018 (Heisei 30) na Secretaria da Educação
da Província.

ȍǮƸ⭿ǛǓǹǸǺȗșۅᎰˀǽ⥎ອȡసሿǨȚǾƸ̗֭Ǻ˛કገ⫧ǺᨃǦլȚƹ˛કገ⫧Ǿ
ǹ⭈ș౪༔⿂⿀౫⿀ሰᅠȍǶǺƸǃۅᎰˀǽ⥎ອᨃ☔ሤǄȡլⲬǦȗǕǷǨȚⶲᵱકገ⫧Ǻ
ံլǨȚƹⶲᵱકገ⫧ǾƸ᭔ჹਅݲΉǷ⚑ٴǽˀƸۅᎰˀǽ⥎ອȡǨȚǢǷǛǶǜȚƹ
Os candidatos com deficiências que necessitarem assistência para a realização dos exames
deverão comunicar antecipadamente ao diretor do chuugakkou. O diretor do chuugakkou,
deverá entregar o “Termo de solicitação de assistência” ao diretor do koukou pleiteado, na
medida do possível, até o final de janeiro de 2019. (Heisei 31). O diretor do koukou poderá
definir a assistência para a realização dos exames após discussão com a Secretaria da
Educação da Província.








  լⲬǽቃ⫻  Período de inscrição 㻌 㻌 
౪༔⿂⿀౫⿁ሰ⿀⿇ᅠ⾷ሰ⾸ǚȘ⿁ሰ⿁⿀ᅠ⾷ቆ⾸ȍǶ
͛ۅǾƸ٨֭⿈ᆣǚȘ٨ൖ⿃ᆣ⾷⿁ሰ⿁⿀ᅠ⾷ቆ⾸ǺǑǲǵǾᓺ٨⾸ȍǶǷǨȚƹ





De 18 de fevereiro (segunda-feira) a 21 de fevereiro (quinta-feira) de 2019 (Heisei 31)
O atendimento será das 9h às 16h (no dia 21 de fevereiro, quinta-feira, o atendimento será
até o meio-dia).

  լⲬǽཆỮ  Procedimentos para a inscrição
ǃý Ӵᅠ֝ǽ☁ᲦǄǽǃᵥ⿁ ᵥʶᓎ⣹ོǄǽǃ⿂ լⲬǄǽǃ   լⲬǽཆỮǄǺᛡǩȚƹ
ǮǯǦƸӱકዶᄦǷǦǵԒոǽ୷⬬᭔ہӱ▩ẜȡƸӱકⲬሤǺ⛼͛ǨȚƹ

Conforme o item “  Procedimentos para a inscrição” do “⿂ Inscrição” do “ᵥ⿁ Primeira
seleção” do “ýCurso integral”.
Entretanto, deverá fixar junto ao formulário de inscrição o “Gifu-ken Shuunyuu Shoshi”, no
valor de 950 ienes, como taxa de inscrição.

  լⲬӞǽংሠ  Alteração㻌na inscrição
ǃý Ӵᅠ֝ǽ☁ᲦǄǽǃᵥ⿁ ᵥʶᓎ⣹ོǄǽǃ⿂ լⲬǄǽǃ  լⲬӞǽংሠǄǺᛡǩȚƹ
ǮǯǦƸᆣ֝ǽ☁ᲦǺǙǓǵƸ⅋ᎰዶǾીᅄǦǹǓƹ
ȍǮƸӴᅠ֝ǽ☁ᲦǺլⲬӞȡংሠǨȚई۰ǾƸӱકዶᄦǽఞⲥԒոǽ୷⬬᭔ہӱ▩ẜ
ȡƸӱકⲬሤǽཀǽᓂǺ⛼͛ǨȚƹ
Conforme o item “  Alteração㻌 na inscrição” de “⿂ Inscrição” de “ᵥ⿁ Primeira
de “ ý  Curso integral”. Entretanto, para o curso por turnos, não haverá
específicos.
Caso seja realizada a alteração da inscrição para o curso integral, deverá ser fixado
formulário de inscrição, no espaço apropriado, o “Gifu-ken Shuunyuu Shoshi”, no
1,250 ienes, como taxa de inscrição.

seleção”
exames
junto ao
valor de

⿃ ⣹ ོ  Seleção
  Ꮀ ዶ  Exames
Ȫ Ꮀዶǽԑ Conteúdo dos exames
ⰢယǺףǗǵƸǢǽ┶ⱼǺȐȚᵥʶᓎ⣹ོકמᎰዶڻǾ۬ⶲᵱકገǶΰ༔ǨȚ࣠ᰢǹકמ
ȡȎȚᎰዶǽǕǰǚȘƸⶲᵱકገ⫧ǛȐȚᎰዶȡીᅄǨȚƹȍǮƸⶲᵱકገ⫧ǾƸǬǽȐȚ
ǷǢȜǺȗșƸତ☟ᄙƸીཪᎰዶڽȂ⅋డ⒙ᥰȡીᅄǨȚǢǷǛǶǜȚƹ
Conforme o estabelecido neste guia sobre os exames de conhecimento escolar da primeira
seleção e dos exames de conhecimento escolar elementar elaborados por cada koukou, o
diretor do koukou poderá decidir por realizar um destes exames em adição à entrevista. O
diretor do koukou, conforme decisão, poderá aplicar redação, prova prática e exame de
expressão individual.

ǹǙƸ۬ⶲᵱકገǛીᅄǨȚᎰዶǺǳǓǵǾƸ౪༔⿂⾿౫⿆ሰᅠȍǶǺ᭔ჹਅݲΉǺǙǓ
ǵ⒙ǨȚƹȍǮƸ۬ⶲᵱકገǛીᅄǨȚᎰዶǽ┶ƸીᅄᅀᗕᵱǺǳǓǵǾƸ౪༔⿂⾿౫⿀⾿
ሰᅠȍǶǺǬțǭțǽⶲᵱકገǺǙǓǵ⒙ǦƸકገǽɣʀɨɢʀɀˀǺဢ⠅ǨȚƹ
Os exames a ser realizados por cada koukou serão divulgados até o final de julho de 2018
(Heisei 30) na Secretaria de Educação da Província. Além disso, cada koukou publicará o
resumo sobre os exames, métodos de realização etc, em suas escolas e suas homepages
até o final de outubro de 2018 (Heisei 30).

Ȭ ᎰዶǽીᅄቃᅠڽȂᅠᲦ

 Cronograma e datas dos exames 㻌
౪༔⿂⿀౫⿂ሰ⿆ᅠ⾷ቆ⾸7 de março (quinta-feira) de 2019 (Heisei 31)

ǮǯǦƸ۬ⶲᵱકገ⫧ǽȐȚǷǢȜǺȗșƸᎰዶȡ⿂ሰ⿆ᅠ⾷ቆ⾸ڽȂ⿂ሰ⿇ᅠ⾷⦘⾸ǽ˓
ᅠǺȞǮǲǵીᅄǨȚǢǷǛǶǜȚƹ
Entretanto, de acordo com a decisão do diretor de cada koukou, os exames poderão ser
realizados em dois dias: 7 de março (quinta-feira) e 8 de março (sexta-feira).

ᎰዶǽᅠᲦǺǳǓǵǾƸ۬ⶲᵱકገ⫧ǛȐȚƹǮǯǦƸᵥʶᓎ⣹ོકמᎰዶȡીᅄǨȚⶲᵱ
કገǾƸǃ࡛◭ǄƸǃ᰷ΉǄƸǃᄋકǄƸǃᥴᲇǄڻǾǃ⇠◭Ǆǽ⿄ჹᲇǽǕǰƸીᅄǨȚჹᲇ
ȡȐƸᓎǽᅠᲦǶીᅄǨȚƹ
O cronograma de exames será definido pelo diretor de cada koukou. Entretanto, o koukou
que realizar os exames de conhecimento escolar da primeira seleção deverá decidir as
matérias dentre 5 disciplinas (“Língua japonesa”, “Estudos sociais”, “Matemática”,
“Ciências” ou “Inglês”), realizando conforme o seguinte:





ቃᅠ Data
౪༔⿂⿀౫
⿂ሰ⿆ᅠ
⾷ቆ⾸
7 de março
(quinta-feira)
de 2019 (Heisei 31)

ᆣ⫻ే Horário
 ⿈⿉⿁⾿」⿀⾿⿉⿀⾿
⿀⾿⿉⿂⾿」⿀⿀⿉⿁⾿
⿀⿀⿉⿃⾿」⿀⿁⿉⿂⾿
⿀⿁⿉⿂⾿」⿀⿂⿉⿁⾿
⿀⿂⿉⿁⾿」⿀⿃⿉⿀⾿
⿀⿃⿉⿂⾿」⿀⿄⿉⿁⾿

ჹ ᲇ Disciplina
࡛ ◭ Língua japonesa
ᄋ ક Matemática
⇠ ◭ Inglês
⾷ᆝⳒ⾸ (Almoço)
ᥴ ᲇ Ciências
᰷ Ή Estudos sociais

Ȯ Ꮀዶई  Local dos Exames
֧ڤǷǦǵƸլⲬӞⶲᵱકገǷǨȚƹ
Em regra, no koukou pleiteado.



Ȱ ၩ⒅  ݨMaterial a ser levado
〠  ۅᎰ᱖   Comprovante de inscrição㻌
〡 ᵥʶᓎ⣹ོકמᎰዶȡۅᎰǨȚई۰ǾƸ 〠 ǺףǗǵƸ⧪ᵮڻǾȿɫʀɟɢɻȿɳƸᘲǦȼɨƸ
ȻɻəɁƸᬼ╄
Caso o candidato se submeta aos exames de habilidades escolares da primeira seleção,
deverá levar lápis ou lapiseira, borracha, compasso e régua juntamente com 〠 .

〢  Ǭǽ͙ۅᎰǺർ┶ǹၩ⒅ݨǺǳǓǵǾƸ۬ⶲᵱકገ⫧ǛȐȚƹ


O diretor de cada koukou determinará o material extra que deverá ser levado.

  ӱકǽ⣹ོᅀᗕ  Método para a seleção dos candidatos 
ⶲᵱકገ⫧ǾƸገ⫧Ƹֿገ⫧ƸჹⲗڽȂ⣪ઽǽ͆ᄋǽჹ☶ǚȘ༔Țӱક⣹ོਅݲΉȡẻόǦƸ
⣹ོǽڴᓺȡቃǨȚƹ



O diretor do koukou organizará uma comissão de seleção dos candidatos formada pelo
diretor, vice-diretor, coordenador pedagógico e um número adequado de professores.

ⶲᵱકገ⫧ǾƸ˛કገ⫧ǚȘံլǤțǮ۬լⲬǽ☈ዶሤǽ▉⩜⾷լⲬǚȘ⅋డᨃܝሤǛံլ
ǤțǮई۰ǾƸǢțȡ܅ȏƹ⾸ڽȂ۬ⶲᵱકገǶીᅄǦǮᎰዶǽệእǺ࣠ǴǓǵƸἕ۰Ǻ૾ዶǦƸ
ӱકǽ⣹ོǺഝǮȚƹ
Os diretores dos koukou realizarão a seleção dos candidatos, julgando de forma geral com
base no resultado de exames realizados em cada koukou e no registro do histórico escolar
enviados pelos diretores dos chuugakkou (caso o candidato entregue a declaração própria,
esta também será avaliada).


⿄ ۰ǽ⒙ᵱ  Divulgação dos aprovados
ǃý Ӵᅠ֝ǽ☁ᲦǄǽǃᵥ⿁ ᵥʶᓎ⣹ོǄǽǃ⿅ ۰ǽ⒙ᵱǄǺ۴ǧǶǑȚƹ

Idem ao item “⿅ Divulgação dos aprovados” de “ᵥ⿁ Primeira seleção” de “ý Curso
integral”.

⿅ ӱક⡅⢋ǽཆỮ  Procedimentos para desistência
ǃý Ӵᅠ֝ǽ☁ᲦǄǽǃᵥ⿁ ᵥʶᓎ⣹ོǄǽǃ⿆ ӱક⡅⢋ǽཆỮǄǺ۴ǧǶǑȚƹ

Idem ao item “ ⿆  Procedimentos para desistência” de “ ᵥ ⿁  Primeira seleção” de “ ý
Curso integral”.

ᵥ⿂ ᵥ̘ᓎ⣹ོ  Segunda seleção㻌
⿀ լⲬ✇ Qualificação para a inscrição
ǃý Ӵᅠ֝ǽ☁ᲦǄǽǃᵥ⿁ ᵥʶᓎ⣹ོǄǽǃ⿀ լⲬ✇ǄǺ○ഝǦƸǚǳƸӸᴗⶲᵱક
ገǺ۰ǦǵǓǹǓǷǨȚƹ
Enquadrar-se em “⿀ Qualificação para a inscrição” de “ᵥ⿁ Primeira seleção” de “ý
Curso integral” e não ter recebido aprovação anterior em um koukou público.

⿁   ݲ͆⮥؞Número de vagas
ᵥʶᓎ⣹ོǽ۰⒙ᆣǺƸ۰ᄋǛӱકݲǺᛙǮǹǓકᲇڻǾ⤴ǺǙǓǵƸӱકݲǚ
Șᵥʶᓎ⣹ོǽ۰ᄋȡ᚛ǧǮᄋȡݲ͆⮥؞ǷǦƸ౪༔⿂⿀౫⿂ሰ⿀⿃ᅠ⾷ቆ⾸Ǻ᭔ჹਅݲΉ
ڽȂ۬ⶲᵱકገǺǙǓǵ⒙ǨȚƹ
ǹǙƸᵥʶᓎ⣹ོǽ۰⒙ᆣǺӱકݲȡᛙǮǦǵǓȚકᲇڻǾ⤴ǺǳǓǵǾƸᵥ̘ᓎ⣹ོ
ȡીᅄǦǹǓƹ
 Nas áreas ou departamentos em que o número de aprovados não preencher a cota no
momento da divulgação dos candidatos aprovados na primeira seleção, as vagas
corresponderão à subtração do número de aprovados na primeira seleção e será divulgado





no dia 14 de março (quinta-feira) de 2019 (Heisei 31) na Secretaria da Educação da
Província e em cada koukou.
Contudo, nas áreas ou departamentos em que o número de aprovados preencher a cota,
no momento da divulgação dos candidatos aprovados na primeira seleção, não haverá uma
segunda seleção.

⿂ լ Ⲭ  Inscrição
  լⲬገǽ⣹  Seleção da escola para a inscrição 
ǃþ ᆣ֝ǽ☁ᲦǄǽǃᵥ⿁ ᵥʶᓎ⣹ོǄǽǃ⿂ լⲬǄǽǃ   լⲬገǽ⣹ǄǺ۴ǧǶ
ǑȚƹ

Idem ao item “  Seleção da escola para a inscrição” da “⿂ Inscrição” da “ᵥ⿁ Primeira
seleção” do “þ Curso Noturno”.



  լⲬǽቃᅠ  Data de inscrição
౪༔⿂⿀౫⿂ሰ⿀⿄ᅠ⾷⦘⾸ 15 de março (sexta-feira) de 2019 (Heisei 31)
͛ۅǾƸ٨֭⿈ᆣǚȘ٨ൖ⿃ᆣȍǶǷǨȚƹ  O atendimento será das 9h às 16h.
  լⲬǽཆỮ   Procedimentos para a inscrição
ǃþ ᆣ֝ǽ☁ᲦǄǽǃᵥ⿁ ᵥʶᓎ⣹ོǄǽǃ⿂ լⲬǄǽǃ   լⲬǽཆỮǄǺᛡǩȚƹ
ǮǯǦƸ˛કገ⫧ǾƸլⲬሤⲲǽံլǺ⭾Ǧǃᵥ̘ᓎ⣹ོլⲬ✇▩ᅽሤǄȡΰ༔Ǧǵᚊ͛ǦǹǠ
țǿǹȘǹǓƹ
Conforme o item “  Procedimentos para a inscrição” de “⿂ Inscrição” de “ᵥ⿁ Primeira
seleção” de “þ Curso Noturno”. Entretanto, o diretor do chuugakkou deverá elaborar e
anexar um “atestado de qualificação para a segunda seleção”.

  լⲬӞǽংሠ  Alteração㻌na inscrição
ǃþ ᆣ֝ǽ☁ᲦǄǽǃᵥ⿁ ᵥʶᓎ⣹ོǄǽǃ⿂ լⲬǄǽǃ  լⲬӞǽংሠǄǺᛡǩȚƹ
ǮǯǦƸլⲬӞǽংሠቃᅠǾƸ౪༔⿂⿀౫⿂ሰ⿀⿇ᅠ⾷ሰ⾸ǷǦƸ͛ۅǾ٨֭⿈ᆣǚȘ٨ൖ⿃ᆣ
ȍǶǷǨȚƹ
Conforme o item “  Alteração㻌 na inscrição” de “⿂ Inscrição” de “ᵥ⿁ Primeira seleção”
de “þ Curso Noturno”.
A data de alteração da escola para inscrição será em 18 de março (segunda-feira) de 2019
(Heisei 31), das 9h às 16h.

⿃ ⣹ ོ  Seleção 
  Ꮀ ዶ Exame
ᓎǽȪǺဢǡȚ̗ⱼȡ⭒ǜƸǃý Ӵᅠ֝ǽ☁ᲦǄǽǃᵥ⿆ ᵥ̘ᓎ⣹ོǄǽǃ⿃ ⣹ོǄǽǃ  
ᎰዶǄǺ۴ǧǶǑȚƹ
Idem ao item “  Exames” de “⿃ Seleção” de “ᵥ⿆ Segunda seleção” de “ý Curso
integral”, com exceção do item Ȫ seguinte:



Ȫ Ꮀዶǽԑ  Conteúdo do exame
ⰢယȡીᅄǨȚƹȍǮƸⶲᵱકገ⫧ǾƸǬǽȐȚǷǢȜǺȗșƸǢǽ┶ⱼǺȐȚᵥ̘ᓎ⣹
ོકמᎰዶڽȂତ☟ᄙȡીᅄǨȚǢǷǛǶǜȚƹ
Realizar entrevista. Conforme o estabelecido, o diretor do koukou poderá aplicar redação
e exames de conhecimento escolar da segunda seleção estabelecidos por este guia.

ǹǙƸ۬ⶲᵱકገǛીᅄǨȚᎰዶǺǳǓǵǾƸ౪༔⿂⾿౫⿆ሰᅠȍǶǺ᭔ჹਅݲΉǺǙǓ
ǵ⒙ǨȚƹȍǮƸ۬ⶲᵱકገǛીᅄǨȚᎰዶǽ┶ƸીᅄᅀᗕᵱǺǳǓǵǾƸ౪༔⿂⾿౫⿀⾿
ሰᅠȍǶǺƸǬțǭțǽⶲᵱકገǺǙǓǵ⒙ǦƸકገǽɣʀɨɢʀɀˀǺဢ⠅ǨȚƹ
As informações sobre os exames a ser realizados em cada koukou㻌serão anunciadas até o
final de julho de 2018 (Heisei 30) na Secretaria da Educação da Província. Cada koukou
divulgará o resumo sobre os exames, método de realização etc, e publicará em sua
homepage até o fim de outubro de 2018 (Heisei 30).

  ӱકǽ⣹ོᅀᗕ   Método para a seleção dos candidatos
ⶲᵱકገ⫧ǾƸገ⫧Ƹֿገ⫧ƸჹⲗڽȂ⣪ઽǽ͆ᄋǽჹ☶ǚȘ༔Țӱક⣹ོਅݲΉȡẻόǦƸ
⣹ོǽڴᓺȡቃǨȚƹ
O diretor do koukou organizará uma comissão de seleção dos candidatos formada pelo
diretor, vice-diretor, coordenador pedagógico e um número adequado de professores.

ⶲᵱકገ⫧ǾƸ˛કገ⫧ǚȘံլǤțǮ۬լⲬǽ☈ዶሤǽ▉⩜⾷լⲬǚȘ⅋డᨃܝሤǛံլ
ǤțǮई۰ǾƸǢțȡ܅ȏƹ⾸ڽȂ۬ⶲᵱકገǶીᅄǦǮᎰዶǽệእǺ࣠ǴǓǵƸἕ۰Ǻ૾ዶǦƸ
ӱકǽ⣹ོǺഝǮȚƹ




Os diretores dos koukou realizarão a seleção dos candidatos, julgando de forma geral com
base no resultado de exames realizados em cada koukou e no registro do histórico escolar
enviados pelos diretores dos chuugakkou (caso o candidato entregue a declaração própria,
esta também será avaliada).

⿄ ۰ǽ⒙ᵱ  Divulgação dos aprovados
ǃý Ӵᅠ֝ǽ☁ᲦǄǽǃᵥ⿆ ᵥ̘ᓎ⣹ོǄǽǃ⿄ ۰ǽ⒙ᵱǄǺ۴ǧǶǑȚƹ
Idem ao item “⿄ Divulgação dos aprovados” de “ᵥ⿆ Segunda seleção” de “ý Curso
integral”.


⿅ ӱક⡅⢋ǽཆỮ  Procedimentos para desistência
ǃý Ӵᅠ֝ǽ☁ᲦǄǽǃᵥ⿁ ᵥʶᓎ⣹ོǄǽǃ⿆ ӱક⡅⢋ǽཆỮǄǺ۴ǧǶǑȚƹ
Idem ao item “⿆ Procedimentos para desistência” de “ᵥ⿁
Curso integral”.

Primeira seleção” de “ý

Ϫ ㏻ ಙ ไ ࡢ ㄢ ⛬  Curso por Correspondência
⿀ ӱક  ݲCota para o ingresso escolar
᭔ჹਅݲΉǺǙǓǵᖑǦƸǺӸᰳǨȚǷǢȜǺȗȚƹ
Será definida e divulgada pela Secretaria da Educação da Província.

⿁ լⲬ✇  Qualificação para a inscrição
ǃý Ӵᅠ֝ǽ☁ᲦǄǽǃᵥ⿁ ᵥʶᓎ⣹ོǄǽǃ⿀ լⲬ✇ǄǺ۴ǧǶǑȚƹ
Idem ao item “⿀ Qualificação para a inscrição” de “ᵥ⿁ Primeira seleção” de “ý Curso
integral”.


⿂ լ Ⲭ   Inscrição
  լⲬገǽ⣹  Seleção da escola para a inscrição
լⲬǾƸ⢡Ј֝ǽ☁Ღǽ୷⬬᭔ᴗⶲᵱકገǽ˛ǚȘƸ⿀ǳǽⶲᵱકገǽ⿀ǳǽકᲇȡ⣹ǦƸ
լⲬǨȚǢǷǛǶǜȚƹ
Os candidatos poderão optar por uma área de uma das escolas de ensino médio por
correspondência da Província de Gifu e se candidatar.


ȍǮƸ⭿ǛǓǹǸǺȗșۅᎰˀǽ⥎ອȡసሿǨȚǾƸ֧ڤǷǦǵƸ̗֭Ǻ˛કገ⫧ǺᨃǦլȚƹ
˛કገ⫧Ǿǹ⭈ș౪༔⿂⿀౫⿀ሰᅠȍǶǺƸǃۅᎰˀǽ⥎ອᨃ☔ሤǄȡլⲬǦȗǕǷǨȚⶲ
ᵱકገ⫧ǺံլǨȚƹⶲᵱકገ⫧ǾƸ᭔ჹਅݲΉǷ⚑ٴǽˀƸۅᎰˀǽ⥎ອȡǨȚǢǷǛǶǜȚƹ
Os candidatos com deficiência que necessitarem assistência para a realização dos exames,
deverão, em regra, comunicar antecipadamente ao diretor do chuugakkou. O diretor do
chuugakkou, deverá entregar o “Termo de solicitação de assistência” ao diretor do koukou
pleiteado, na medida do possível, até o final de janeiro de 2019 (Heisei 31). O diretor do
koukou poderá definir a assistência para a realização dos exames após discussão com a
Secretaria da Educação da Província.

  լⲬǽቃ⫻   Período de inscrição
౪༔⿂⿀౫⿂ሰ⿃ᅠ⾷ሰ⾸ǚȘ⿂ሰ⿁⿄ᅠ⾷ሰ⾸ȍǶ
De 4 de março (segunda-feira) a 25 de março (segunda-feira) de 2019 (Heisei 31)



͛ۅǾƸ٨֭⿀⾿ᆣǚȘ٨ൖ⿃ᆣȍǶǷǨȚƹ O atendimento será das 10h às 16h.



ǮǯǦƸ۬ⶲᵱકገ⫧ǽȐȚǷǢȜǺȗșƸ۬ⶲᵱકገǽჹᘍؔᵱǺნ⭿ǽǑȚᅠᆣȡ⭒Ǟ
ǢǷǛǶǜȚƹ
ǹǙƸ۬ⶲᵱકገǺǙǠȚլⲬǽ͛ۅᅠǺǳǓǵǾƸ౪༔⿂⾿౫⿀⾿ሰᅠȍǶǺǬțǭțǽⶲ
ᵱકገǺǙǓǵ⒙ǦƸકገǽɣʀɨɢʀɀˀǺဢ⠅ǨȚƹ
Entretanto, poderá não ser realizada nos dias em que houver algum impedimento
decorrente de atividades escolares e por decisão do diretor de cada koukou. Os dias de
recebimento de inscrições serão divulgados até o fim de outubro de 2018 (Heisei 30) nas
respectivas escolas e em suas homepages.

  լⲬǽཆỮ  Procedimentos para a inscrição㻌
լⲬǾƸլⲬӞⶲᵱકገǚȘӱકⲬሤǽ᧸ẜǽ̰͛ȡۅǠǵർ┶ǹ̗ⱼȡ▉ӱǦƸǃ☈ዶሤǄ
ȡᚊǗǵƸլⲬӞⶲᵱકገ⫧ǺံլǨȚƹ
Os candidatos receberão o formulário de inscrição dos koukou na qual irão se candidatar,





preencherão com informações necessárias e anexarão o “histórico escolar” para entregá-lo
aos respectivos koukou.

 ⣹ ོ   Seleção
  Ꮀ ዶ Exames㻌 
ⰢယȡીᅄǨȚƹȍǮƸⶲᵱકገ⫧ǾƸǬǽȐȚǷǢȜǺȗșƸତ☟ᄙڽȂ࣠ᰢǹકמȡȎ
ȚᎰዶȡીᅄǨȚǢǷǛǶǜȚƹ
Realizar entrevista. Conforme o estabelecido, o diretor do koukou poderá aplicar redação e
um exame de conhecimentos escolares elementares.

ǹǙƸତ☟ᄙڽȂ࣠ᰢǹકמȡȎȚᎰዶǽીᅄǽሱᠪǺǳǓǵǾƸ౪༔⿂⾿౫⿆ሰᅠȍǶǺ
᭔ჹਅݲΉǺǙǓǵ⒙ǨȚƹȍǮƸ۬ⶲᵱકገǺǙǠȚⰢယƸତ☟ᄙƸ࣠ᰢǹકמȡȎȚᎰ
ዶǽ┶ƸીᅄቃᅠƸીᅄᅀᗕᵱǺǳǓǵǾƸ౪༔⿂⾿౫⿀⾿ሰᅠȍǶǺǬțǭțǽⶲᵱકገǺ
ǙǓǵ⒙ǦƸકገǽɣʀɨɢʀɀˀǺဢ⠅ǨȚƹ
A decisão de aplicar ou não a redação e o exame de conhecimento escolar elementar será
divulgada até o fim do mês de julho de 2018 (Heisei 30) na Secretaria da Educação da
Província. Informações sobre entrevista, redação, resumo do exame de conhecimento
escolar elementar, data da aplicação dos exames, método de seleção etc, serão divulgadas
nos koukou e estarão disponíveis em suas homepages até o fim de outubro de 2018 (Heisei
30).

  ӱકǽ⣹ོᅀᗕ  Método para a seleção dos candidatos
ⶲᵱકገ⫧ǾƸገ⫧Ƹֿገ⫧ƸჹⲗڽȂ⣪ઽǽ͆ᄋǽჹ☶ǚȘ༔Țӱક⣹ོਅݲΉȡẻόǦƸ
⣹ོǽڴᓺȡቃǨȚƹ
O diretor do koukou organizará uma comissão de seleção dos candidatos formada pelo
diretor, vice-diretor, coordenador pedagógico e um número adequado de professores.

ⶲᵱકገ⫧ǾƸ☈ዶሤڽȂ۬ⶲᵱકገǶીᅄǦǮᎰዶǽệእǺ࣠ǴǓǵƸἕ۰Ǻ૾ዶǦƸӱક
ǽ⣹ོǺഝǮȚƹ
Os diretores dos koukou realizarão a seleção dos candidatos, julgando de forma geral com
base no histórico escolar e nos resultados dos exames realizados e enviados pelos diretores
de cada koukou.

 ⣹ོệእǽ⢡᮪  Divulgação dos resultados
ⶲᵱકገ⫧ǾƸլⲬǺӱક⣹ོǽệእȡ⢡᮪ǨȚƹ
Os diretores dos koukou notificarão o resultado da seleção aos inscritos.

ධ Ꮫ ⪅ 㑅 ᢤ  㛵 ࡍ ࡿ ὀ ព  㡯
Observações aos candidatos do processo seletivo
⿀ ᵥʶᓎ⣹ོǽլⲬᄋǾƸլⲬἦչൖƸլⲬӞⶲᵱકገǽገԑǺဢᰳǨȚǷǷȑǺકገǽɣʀɨ
ɢʀɀˀǺဢ⠅ǨȚƹȍǮƸլⲬӞংሠቃ⫻˛ǾƸᓺ٨ڽȂ٨ൖ⿃ᆣᥰࢀǽլⲬᄋȡገԑǺဢᰳǨ
ȚǷǷȑǺકገǽɣʀɨɢʀɀˀǺဢ⠅ǨȚƹǹǙƸլⲬӞংሠἦչᆣǺǙǠȚլⲬᄋȑገԑǺဢ
ᰳǨȚǷǷȑǺકገǽɣʀɨɢʀɀˀǺဢ⠅ǨȚƹ⯍◊ᵱǺȗȚު۰ǪǺǾඅǧǹǓƹ
Após o término das inscrições, o número de candidatos inscritos na primeira seleção será
afixado no koukou pleiteado e divulgado em sua homepage. Durante a data de alteração na
inscrição, o número parcial de candidatos será afixado dentro da escola ao meio-dia e às
16h e divulgado em sua homepage. Após o término do período de alteração na inscrição, o
número geral de candidatos será afixado no mural da escola e divulgado em sua homepage.
Não serão fornecidas informações por telefone.

ᵥ̘ᓎ⣹ོǺǳǓǵǾƸᵥʶᓎ⣹ོǽ۰⒙ᆣǺӴǵǽકገǶᵥ̘ᓎ⣹ོǽሱᠪǷƸીᅄǨȚई
۰Ǿݲ͆⮥؞ȡገԑǺဢᰳǨȚǷǷȑǺકገǽɣʀɨɢʀɀˀǺဢ⠅ǨȚƹȍǮƸլⲬἦչൖƸլⲬ
Ӟংሠቃᅠǽᓺ٨ڽȂլⲬӞংሠἦչൖǺƸڽݲ͆⮥؞ȂլⲬᄋȡገԑǺဢᰳǨȚǷǷȑǺકገǽ
ɣʀɨɢʀɀˀǺဢ⠅ǨȚƹ
A realização ou não da segunda seleção será publicada em todas as escolas no ato da
divulgação dos aprovados na primeira seleção. Caso seja realizada, o número de vagas será
afixado no mural da escola e divulgado em sua homepage. Após o período de inscrição, ao
meio-dia da data de alteração da inscrição e depois do encerramento do período de
alteração, o número de vagas e o número de inscritos serão afixados no mural da escola e
divulgados em sua homepage.





⿁ ᎰዶईǷǹȚકገȡ֭ȑǲǵ╀કǦǮǓǷǜǾƸർǩ̗ૅؘǶ▞ȡۅǠȚǢǷƹǢǽई۰ƸገⅥ
ԑǽ╀કǾ▞ǤțǹǓƹ
Caso tenha interesse em visitar o local de realização dos exames nas escolas, solicitar uma
autorização prévia na secretaria. Não será possível observar outras partes do interior do
colégio.

⿂ ᎰዶഝᅠǽᎰዶईȇǽ⮥۰ᆣ֢ǾƸլⲬӞⶲᵱકገǽ࿀ᰳǺȗȚǢǷƹ
Seguir as instruções dos diretores dos koukou pleiteados quanto ao horário de chegada no
dia da prova.

⿃ ۅᎰǺƸᩰᕧƸǬǽ͙ǽ̗ჩǛ᧯ǦǮǷǜǾƸ⢦ȓǚǺլⲬӞⶲᵱકገǺ⢪ỏǨȚǢǷƹ
Caso o candidato fique doente ou aconteça algum acidente, avisar o koukou o mais rápido
possível.

⿄ ۰ǽ⒙Ǻ⬄ǨȚ⯍◊ᵱǺȗȚު۰ǪǺǾඅǧǹǓƹ
Não serão fornecidas informações por telefone sobre a divulgação dos aprovados.

⿅ Ǭǽ͙˃ᅽǹ᠊ǾƸլⲬӞⶲᵱકገǺުǓ۰ȞǪȚǢǷƹ
Caso haja alguma dúvida, contatar com o koukou para o qual está se candidatando.





