
 

21 Especialista em Seguro Social 

e Leis Trabalhistas 

 

O especialista em seguro social e leis trabalhistas resolve os problemas que envolvem o seguro social e as leis 

trabalhistas, desde a contratação até a resignação na empresa. Ele recebe a solicitação de uma empresa para realizar 

a consultaria de leis trabalhistas, dar conselhos sobre a aposentadoria, atuar como representante para os 

procedimentos relacionados ao seguro social, entre outros. 

Na província há muitos cidadãos de nacionalidade estrangeira trabalhando, mas não há muitos especialistas em 

seguro social e leis trabalhistas que entendem a língua materna destas pessoas. O profissional que compreende a 

línguas materna destas pessoas é uma presença tranquilizadora e pode se tornar uma pessoa de confiança em uma 

empresa que emprega diversos funcionários de nacionalidade estrangeira. 

 

Para se tornar um especialista em seguro social e leis trabalhistas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Para mais detalhes sobre os requisitos para prestar o exame, acesse a página na internet (japonês) 

Se prepare o quanto antes 

Para se tornar um especialista em seguro social e leis trabalhistas é necessário um alto grau de proficiência na 

língua japonesa. Tente aperfeiçoar o quanto antes o seu japonês, os estudos na escola e a sua língua materna. 

Após obter o certificado, onde é possível trabalhar? 

É possível trabalhar em escritórios de especialista de seguro social e leis trabalhistas ou de advocacia. É possível 

abrir um negócio próprio, mas o certificado é vantajoso para ser empregado nas empresas privadas. 

O salário depende do local de trabalho, mas a renda anual média é 4.000.000 ienes. 

Quanto custam as escolas? 

Os custos variam dependendo de onde se matricular, mas as faculdades públicas custam 2.400.000 ienes (4 anos) 

ou mais, já as particulares, 4.000.000 de ienes (4 anos) ou mais. 

As faculdades júnior custam 1.800.000 ienes (2 anos) ou mais. 

Aos que finalizaram as matérias de conhecimentos acadêmicos gerais da 

Faculdade / Faculdade júnior / Escola técnica 
Exame 

Nacional 

para 

Especialista 

em Seguro 

Social e Leis 

Trabalhistas 

Experiência de 3 anos como assistente de especialista em seguro social e 

leis trabalhistas ou de advogado 

Experiência profissional de 3 anos como funcionário público nacional 

ou regional 

Certificado 

de 

Especialista 

em Seguro 

Social e Leis 

Trabalhistas 

(cadastro) 


