H2R Service

Rua Roque Montefusco, 151 - Bairro Palmital
Marília/SP - CEP 17511-230
TEL: (14) 3301-2543
E-mail: contato@h2rservice.com.br

UNIDADE: OKAYAMA
LOCALIZAÇÃO: OKAYAMA-KEN SETOUCHI-SHI MURAHISA-CHO FUKUMOTO
TIPO DE SERVIÇO:
Fábrica de Componentes Eletrônicos, Microchip p/ celular, câmera, computador, etc.
Operador de Máquina / Montagem e Inspeção (Kensa) de peças de Componentes Eletrônicos
Inspeção (Kensa) = Utilização de Lupa
Dependendo do setor, trabalha-se manuseando peças de até 7 kg
PERFIL DO CANDIDATO:
Homens de 18 ~ 45 anos
Mulheres de 18 ~ 40 anos
Domínio de 0% a 30% do idioma japonês / conforme demanda
SALÁRIO:
Homens
- Hora Normal (8 horas) ¥ 1.200=> Após 6 meses completos->¥ 1.250) Após 1ano >¥ 1.300
- Hora Extra (3 Horas fixas) Adicional de 25%
- Dia Extra (Kyujitsu syukkin)* Adicional de 25%
- Adicional Noturno Adicional de 25%
Mulheres
- Hora Normal (8 horas) ¥ 1.200 => Após 6 meses completos ->¥ 1.250 Após 1ano->¥ 1.300
- Hora Extra (3 horas fixas) Adicional de 25%
- Dia Extra (Kyujitsu syukkin)* Adicional de 25%
- Adicional Noturno Adicional de 25%
*Goden Week (Maio), Obon (Agosto), Shougatsu (Dezembro) Obs: Definido conforme produção
Obs: Adicional noturno; 22:00hs as 5:00hs
Hora extra *Calculado separadamente
PAGAMENTO:
FECHAMENTO DO CARTÃO: Último dia do mês, pagamento dia 15 (Caso venha ser no final de semana ou
feriado, será depositado no último dia útil antes do dia 15)
DEPÓSITO EM C/C (BANCO CORREIO)
HOLERITE EM PORTUGUES
JORNADA DE TRABALHO:
HORÁRIO: 08:40hs ~ 20:30hs / 20:30hs ~ 08:40hs
TURNO: (Hirukin/Yakin)
HORA EXTRA: 3 Horas por dia (obrigatórios)
INTERVALO (KYUKEI): Almoço 45min e mais 20 min antes da jornada da Hora Extra
Obs.: Não existe intervalo entre o almoço e a hora extra

JORNADA: 4 X 2 (Calendário da Fábrica) as folgas poderão ser dias de semana

REFEITÓRIO
SISTEMA DE BANDEJA> >Forma de Pagamento à Vista (Média de ¥ 300)
MARMITA (Bento)>>Opcional: Levar de casa ou comprar em Loja de Conveniência
TURNO NOTURNO>> Levar Marmita

MORADIA
TIPO: Apartamentos 1K, 2DK, e Leo Palace
ALUGUEL: 1K de ¥45.000 ~ ¥55.000 (não incluso água, luz e gás), 2DK de ¥50.000 ~ ¥60.000 (não incluso
água, luz e gás), Leo Palace ¥60.000 ~ ¥65.000 (incluso água, luz e internet).
Obs.: A moradia é determinada de acordo com o tipo que está em aberto.
ELETRODOMÉSTICOS: Equipados c/ geladeira, máq. de lavar roupa, fogão e TV
-Geladeira de 110L: ¥ 1.550 /Geladeira de 170L: ¥ 3000/ Maq. Lavar: ¥ 1.550 / TV: ¥ 2.350
-Taxa de aluguel solteiro ¥ 5.450 / mês. Taxa de aluguel casal: ¥ 6.900 / mês
CONTAS DE CONSUMO (Água/Luz/Gás): O valor consumido será descontado do salário.
CONDUÇÃO:
Souguei (30 ~ 40 minutos aproximadamente) Gratuito
SHAKAI-HOKEN:
Seguro Social (obrigatório pela Lei Japonesa) Seguro Saúde e Aposentadoria
Será descontado em média de 12~13% do salário bruto (Seguro Saúde + Plano de Pensão Previdenciária).
Obs: Cálculo sujeito a variação, há alteração conforme a idade do segurado.
Aumento anual de 0, 155%, determinado pelo Governo.
Poderá solicitar restituição. Restituição do Plano de Pensão Previdenciária, após retornar ao Brasil, 80% do
valor contribuído. (tempo mínimo de contribuição para restituição é de 6 meses).
Período máximo de restituição é de 3 anos , os meses subseqüentes pagos serão calculados separadamente.
Seguro Saúde: cobre 70% de o custo hospitalar, sendo os 30% restantes, por conta do segurado.
OBSERVAÇÕES:
BRASIL
Exame médico / Hemograma completo com exame de Glicemia e Colesterol:
Exame de vista completo (Daltonismo)
Teste de Aptidão: Exame de matemática, Hanamaru
Tatuagem: proibido em locais visíveis
Caso tenha tatuagem, consultar o responsável do recrutamento
Cônjuge não descendente, estar oficialmente legalizado com o atual Cônjuge. Não estando nessa condição,
não será aceito, mesmo tendo Visto Permanente.
JAPÃO
Casais: Com garantia no mesmo turno Folga: sujeito a análise
OBS: Existe a possibilidade de não ficarem juntos no período de aprendizagem.
Para fumantes: permitido somente no intervalo do almoço e antes da hora extra, em locais determinados
Caso o Funcionário vier a se desligar da empresa antes de completar 6 meses, todas as despesas
decorrentes desde o traslado até o destino de trabalho ( aeroporto
Alojamento, despesas de transporte, uniforme, exame de saúde adimensional, etc, será cobrado.
Adiantamento (Vale):
Levar o equivalente a U$300 ou ¥ 30.000, pois o adiantamento só será liberado após 10 dias trabalhados,
mediante critério do Escritório Regional. Obs.: No caso de casais com filhos levar o equivalente a U$500 ou
¥ 50.000

Poderá ocorrer alguma demora no início do trabalho, em função das providências burocráticas tais como,
registro na Prefeitura, exame médico e etc.

VEÍCULO PRÓPRIO
Mediante apresentação de documentos obrigatórios: Carteira de habilitação (Unten Menkyou), documento do
carro (Shaken) e seguro (Nii hoken)
Caso o funcionário for flagrado conduzindo um veículo, sem um dos requisitos acima, a infração pode ser
penalizada desde uma simples advertência até a dispensa por justa causa/ critério este definido pelo GERENTE
DA UNIDADE
PASSAGEM AÉREA / Parcelamento
Homem >> 5x (máximo)
Mulher >> 6x (máximo)
Em caso de família e que somente o PAI/RESPONSÁVEL irá trabalhar, poderá ser dividido em mais parcelas,
mediante consulta e autorização do responsável da regional.

