
10 de agosto de 2020 

Conteúdo Dia da Consulta Horário Local ・Telefone 

Direitos Humanos • 

problemas 
9 e 23 de setembro 13:30～16:00 

Sala de Promoção de Serviços para os 

Cidadãos  0776-20-5544             

(consulta) 

Preocupação 18 de setembro 
13:30～16:00 (30 min por 

pessoa) 

Escrivão 

Administrativo 
16 de setembro 13:00～16:00 

Pensão Nacional, 

Emprego Seguro 

Social 

3 de setembro 13:00～16:00 

Assuntos 

administrativos 

14 de setembro 10:00～12:30 
Sala de Promoção de Serviços para os 

Cidadãos  20-5544 (consulta) 

8 de setembro 10:00～12:30 
Centro Comunitário de Koshino     

    0776-89-2182 

23 de setembro 10:00～15:00 
 Centro Comunitário Shimizu Kita  

   0776-98-5477 



Consumo 
segunda～sexta  (exceto 

feriados) 
8:30～17:00 

Centro de Atendimento ao Consumidor 

(Phoenix Plaza 1º and.)       

0776-20-5588 (consulta) 

Trabalho /emprego 
segunda～sexta  (exceto 

feriados) 

9:00～17:00  (Necessário 

reserva) 

Divisão de Apoio ao Trabalho (Aossa 

5º andar)   0776-20-5321 

Administração 

Donos/Fundadores 

de pequenas 

empresas 

Segundas, terças, quintas e 

sextas  (exceto feriados) 

8:30～16:30 

(necessário reserva) 

Divisão de Promoção da Câmara de 

Comércio e Indústria  0776-20-5325 

Juventude 

young 

telephone 

segunda～

sexta 

(exceto 

feriados) 

8:30～17:00 Centro do Bem-estar da Juventude           

 0120-57-4970 (somente p/ 

consultas) 

yanteresoudan @city.fukui.lg.jp 
E-mail 

Qualquer 

hora 

A resposta poderá demorar 

alguns dias 

Educação 

(Adaptação escolar) 

segunda～sexta        

(exceto feriados) 
9:00～16:00 

Salinha Challenge (Takagi kita 2 

chome)    0776-526-1255 

Smile dial (bebês) 
segunda～sexta        

(exceto feriados) 
8:30～17:00 

Departamento de Apoio na Criação de 

Filhos  0776-20-5223 

Criação de Filhos 
Todos os dias, exceto 

terça-feira 
9:00～18:00 

Kodomo Katei Senta Sala de Apoio e 

Consultas na Criação de Filhos         

 0776-20-5775 

mãe/pai solteiros 
Segunda, terça, quinta e 

sexta-feira (exceto feriados) 
8:30～17:15 

Emprego para mãe/pai solteiro・Centro 

de apoio à independência          

 0776-20-5140 

Mulheres ・ 

Violência 

Doméstica 

7 e 21 de setembro 

9:00～12:00 

(Necessário reserva) 



 

Aberta as inscrições para admissão em abril de 2021 na creche e 

instituição infantil reconhecida (NINTEI KODOMO EN). 

Requisitos para aplicação:  

① Pais ou responsáveis juntamente com a criança que pretende ingressar na creche tenham 

o certificado de residência registrado na cidade de Fukui no período de 1º de abril de 

2021. 

② No caso de certificado de categoria 1, (período referente a educação), a idade da criança 

que deseja entrar na escola deve ser de 3 anos ou mais. 

③ Pais ou responsáveis da criança que forem reconhecidos no certificado de categoria 2, 3 e 

se enquadrem em uma das razões de necessidade de cuidado, abaixo mencionadas. 

●Trabalho – (estar cumprindo jornada de trabalho normal de 64 horas por mês), procura de 

emprego, frequência escolar, doença, deficiência, gravidez-parto, puericultura (criança com 

idade abaixo de 1 ano), cuidar ou dar assistência de enfermagem ao familiar dentro de casa, 

restauração após calamidade. 

Período das inscrições: 5 (seg.) a 23 (sex.) de outubro (exceto sábados, domingos e 

feriados) 

Hora: 9h às17h 

Local da aplicação: 

Saúde mental 

3 e 17 de setembro      

(Psiquiatra) 

23 de setembro (psicólogo) 

14:00～17:00 

(Necessário reserva) 

Centro de Saúde Pública da Cidade –

Sala de Apoio à Saúde (Nishikida 2 

chome)    0776-33-5185 

Casamento 

2, 9, 16, 23 de setembro 

(quartas-feiras) 
13:30～15:30 

(quarta-feira) Prédio anexo da 

Prefeitura 4º andar Sala de reuniões   

nº 8 B 

(domingo) Aossa (Sala de Reunião 

503)Conselho do bem-estar das 

mulheres da cidade de Fukui        

 0776-20-5696 

20 de setembro (domingo) 

13:30:15:30  

 (Necessário reserva) 



【Certificado de Categoria 1 (período referente a educação)】 Creche ou Nintei 

kodomo-en pretendida .  

【Certificado de Categoria 2 e 3】 Prefeitura (prédio anexo 2º mesanino 11ª sala de 

reunião B) ou creche da 1ª escolha. 

※ O formulário de aplicação será distribuído pelo Departamento de Apoio aos Cuidados da 

Criança a partir do dia 1 de setembro para as creches e instituições infantis.  

※Para quem escolher a Instituição Infantil Particular Certificado de Categoria 1 (período 

referente a educação),ir diretamente à creche. 

 Informações: Departamento de Apoio aos Cuidados da Criança (Kosodate Shien-ka)     

 0776-20-5270 

Inscrições para admissão em abril de 2020 no Jardim de Infância 

Municipal 

 Pais ou responsáveis juntamente com a criança que pretende ingressar na creche tenham 

o certificado de residência registrado na cidade de Fukui no período de 1º de abril de 

2020. 

 5 anos (nascidos entre 2 de abril de 2015 a 1 de abril de 2016) 

 4 anos (nascidos entre 2 de abril de 2016 a 1 de abril de 2017) 

 3 anos (nascidos entre 2 de abril de 2017 a 1 de abril de 2018) 

※ Crianças de 4 e 3 anos de idade sarão recrutados em uma parte apenas do jardim de 

infância. 

Período referente a educação: Segunda à sexta-feira no horário de 8h10 às 15h. 

※ Caso haja algum imprevisto por parte dos pais e não poderão vir buscar dentro do 

horário determinado, poderá prolongar o horário no máximo até às 16h. 

Este horário pode variar conforme o jardim de infância. 

 Período da aplicação: 10 (qui.) à 30 (qua.) de setembro (exceto sábados, domingos e 

feriados) 

 Horário: 8h30 às 16h30. 

 Local de aplicação: No jardim de infância escolhido. 

※ O formulário de inscrição será distribuido por cada jardim de infância e Secretaria 

da Educação a partir do dia 1 de setembro. 



※ As despesas com merenda, material escolar e PTA fica por conta do responsável da 

criança. 

 Contato: Departamento de Educação Escolar (Gakko Kyoiku- ka)  0776-20-5350 

 

 

 

 

 

Será estabelecido o balcão de atendimento suporte do cartão My Number aos domingos! 

    Compareça pessoalmente no balcão de atendimento suporte para fazer os trâmites 

necessários como, preencher o formulário, tirar foto, procedimetos para o “Maina Pointo”, 

etc.  

※ Exceto os procedimentos para o “Maina Pointo”, é necessário fazer a reserva para os 

procedimentos do cartão My Number. 

 Quando: 6 de setembro e 4 de outubro, das 9h às 16h. 

 Local: Prefeitura Municipal de Fukui – 1º andar 

 Informações: Departamento dos Cidadãos (Shimin-ka)  0776-20-5736 

  

Solicite o cartão My Number e ganhe pontos no “Maina point” 

O”Maina Point” é uma campanha lançada pelo governo para popularizar o cartão My 

Number incentivando o pagamento sem dinheiro (cashless) e ativar o consumo. 

Após a inscrição, a partir de setembro ao fazer os pagamentos (ou charge) com cartão de 

créditos e outros que não sejam o dinheiro em vista, receberá 25% de pontos (valor de 5 

mil ienes). 

Para saber como se inscrever, verifique o site do 「マイナンバー総合フリーダイヤル」ou o site 

dos serviços de cartão de crédito (cashless) que pretende usar. 

 

CARTÃO MY NUMBER 

 


