
Cirso Piugatatóiio dé Esptulisido Lhódica
O curso preparatório é destinado àqueles com 11/12 anos de

educação formal que não possuem o certificado de segundo-grau.

A duraçãodo curso preparatório é de um ano acadêmico.

A aprovação nos exames do governo ao final do curso preparatório

é condição para a admissão no programa de engenharia prática.

O Minhal HaStudentim (Departamento de Estudantes) não subsidia

o curso preparatório, somente em casos excepcionais.

ulaçãoשבטפט para Nuves Luleבשטששש!םפטב
A fim de facilitar a integração nos estudos de engenharia prática,

recomenda-se que novos imigrantes portadores de um certificado

de segundo-grau tomem parte em um curso de recapitulação. Este

curso tem como objetivo revere reforçar o conhecimento em matérias

básicas como matemática, física, hebraico, inglês e informática.

O curso tem a duração de alguns meses.

Subesicie ce Ilinhel heSiucentim
O Minhal HaStudentim auxilia os imigrantes com subsídio para os
estudos no programa de engenharia prática, cursos de recapitulação,

cursos complementares e outros.

picite ae susiliccelinha! heSivcentim
"* Ser olê (imigrante); katin hozer ("menor queretorna”); filho ou

filha de imigrantes.

- Possuir um certificado de estudos secundários em Israel (Bagrut)

ou certificado de segundo-grau.
- O imigrante deve comecar seus estudos nos primeiros 3 anos

desde o recebimento do status de novo imigrante (olé).

" Não receberá subsídio aquele que possuir prévia educação
acadêmica, ou que tenha cursado qualquer tipo de curso pós-
secundário.

"Aquele cuja idade não ultrapasse os 28 anos quando doinício

dos estudos.

O estudante deve verificar sua elegibilidade ou não para auxílio do
Minhal HaStudentim antes de sua inscrição para os estudos.
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Para mais informações contate o sheliach de aliã no | Agência Judaica Departamento de Ministério da
Brasil: , para Israel Estudantes Absorção

/ e da Imigração

São Paulo
Tel: (011) 3032-9877
Fax: (011) 3031-5531
e-mail:aliaallnet.com.br

Rio de Janeiro
Tel: (021) 548-2388
Fax: (021) 235-4949
Email: Clerner(Dalternex.com.br

Em Israel
Minhal HaStudentim em Jerusalém

Escritório para América Latina:
Tel: (02) 621-4589
e-mail: deby(Omoia.gov.il
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| omo servir àpadauma vez que eleva o sasrio o

e promoveuma maior competitividade no cenário internacional.

posição 8 superior ao do comumו na maioria | ו ]pa sistemas de produção.onlogica.
   

As escolasdo Instituto Nacional para Capacitação Tecnológica .- Além do reconhecimento em Israel e em todo o mundo, 0 diploma

(MAHAT) são equipadas com os mais recentes e modernos de engenheiro prático abre as portas para uma carreiragratificante turismo, trânsito, segurança e qualidade, sistemas de informação)

- refrigeração e ar-condicionado.

instalações tecnológicas e científicas de altíssimo padrão e participam

constantemente de projetos avancados, acumulando experiência
relevante. |

Duração dos estudos: dois anos + projeto final.

Centinvação ces Estuces

Na maioria das áreas de estudo o engenheiro prático tem a

possibilidade de continuar os seus estudos e recebero título de

B.Tech., título acadêmico reconhecido em engenharia.
| Para recebero título de B.Tech. o engenheiro prático deverá cursar

dois anos e meio adicionais.

| Os cursos são ministrados nas escolas tecnológicas reconhecidas
| pelo Conselho de Ensino Superior.

requisitos pará Aacluissão
| - Portador de certificado de estudos secundários em Israel (Bagrut).

| - Portador de certificado de segundo-grau reconhecido no exterior.

| - Para aqueles que não dispõem de um certificado de segundo

| grau: certificado do curso preparatório de engenharia prática e

| aprovação nos exames do governo.

laboratórios de instrumentação. Os estudantes têm acesso a | em uma das profissões mais requisitadas em Israel.| .
|
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