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Treinamentos Internacionais oferecidos pela JICA (Japan International 

Cooperation Agency) 

 

 A JICA é o órgão do Governo Japonês responsável pela implementação da 

Assistência Oficial para o Desenvolvimento (ODA) que apoia o crescimento e a estabilidade 

socioeconômica dos países em desenvolvimento com o objetivo de contribuir para a paz e o 

desenvolvimento da sociedade internacional. Com uma rede de escritórios que se estende 

por quase 100 países, a JICA presta assistência a mais de 150 países no mundo todo. 

 

 O programa que patrocina o recebimento, na condição de "bolsistas", de técnicos de 

países em desenvolvimento que serão os pilares da construção do seu país, a aquisição de 

técnicas e conhecimentos e a criação de sistemas é o "Programa de Treinamento no 

Japão". Atualmente, em toda a JICA, são recebidos anualmente cerca de 8.000 técnicos 

oriundos de países em desenvolvimento de todo o mundo, sendo as áreas bastante 

diversificadas como planejamento de desenvolvimento, administração pública, 

empreendimentos públicos, transporte, infraestrutura social, comunicação e informação, 

agricultura, pecuária, floresta, pesca, mineração, comércio, turismo, capacitação, 

saneamento, seguridade social, entre outros.  

 

 Os cursos com inscrições abertas para o ano de 2017 são: 

 

 

 Promotion of Energy Efficiency and Conservation (B) 

DATA LIMITE DE INSCRIÇÃO: 24/08/17 

PERÍODO DO CURSO: de 31/10/17 a 16/12/17 

 

 Know-how of MONOZUKURI at Japanese Manufacturing Site-Productivity 

Improvement and Facility Maintenance Management 

DATA LIMITE DE INSCRIÇÃO: 15/08/17 

PERÍODO DO CURSO: de 22/10/17 a 07/12/17 

 

 Capacity Building for Ratification and Implementation of the Minamata 

Convention on Mercury 

DATA LIMITE DE INSCRIÇÃO: 01/08/17 

PERÍODO DO CURSO: de 10/10/17 a 09/11/17 

 

 Capacity strengthening for multi-media mercury monitoring (4M) 

DATA LIMITE DE INSCRIÇÃO: 20/07/17 

PERÍODO DO CURSO: de 02/10/17 a 27/10/17 

 

 Countermeasure for Communicable Diseases 

DATA LIMITE DE INSCRIÇÃO: 21/06/17 

PERÍODO DO CURSO: de 30/08/17 a 21/09/17 

 

 



 

 Energy Efficiency and Conservation Technology in Commercial and Residential 

Sector (A) 

DATA LIMITE DE INSCRIÇÃO: 13/06/17 

PERÍODO DO CURSO: de 20/08/17 a 07/10/17 

 

 Disaster Management on Infrastructure (River, Road and Port) (A) 

DATA LIMITE DE INSCRIÇÃO: 02/06/17 

PERÍODO DO CURSO: de 24/07/17 a 09/09/17 

 

 Public Participation, Consensus Building and Resettlement in Public Works 

Project 

DATA LIMITE DE INSCRIÇÃO: 01/06/17 

PERÍODO DO CURSO: de 30/07/17 a 31/08/17 

 

 

 

Inscrição: Checar a data limite de cada curso. Maiores informações através do link: 

https://www.jica.go.jp/brazil/portuguese/office/activities/brazil03_02.html 

Prazo para encaminhamento ao Colegiado: até 60 dias antes do embarque. 

Despesas: A JICA custeia os gastos com passagem aérea, hospedagem e outras despesas, 

como traslado e alimentação. Maiores informações sobre custeio através do link: 

https://www.jica.go.jp/brazil/portuguese/office/activities/faq.html#01 

Mais informações sobre a oportunidade através do link: 

https://www.jica.go.jp/brazil/portuguese/office/courses/index.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Importante:  

Enfatizamos que a Assessoria Internacional não dispõe de informações adicionais sobre as 

oportunidades divulgadas e não se responsabiliza pela intermediação entre os interessados e as 

instituições. 

 

Assessoria Internacional – Secretaria do Meio Ambiente 

3133 – 3305 (Bianca Amaral Mazzuchelli) 

biancamazzu@sp.gov.br 

SMA-Sede/Prédio 1 - 5º andar 

OBS. GERAIS: Todos os pedidos de afastamento do país e/ou candidaturas a bolsas de estudo devem ser 

apresentados à Assessoria Internacional - AInt, dentro do prazo legal estipulado (Resolução SMA nº 78/2009 e 

Decreto Estadual nº 6.112/2015). 
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