INSCRIÇÃO ESPECIAL DO MÊS DE JULHO / 2018
DA HABITAÇÃO PROVINCIAL
Inscrição Especial refere-se à inscrição das moradias que por alguma fatalidade o
morador sozinho veio a falecer dentro da moradia sem assistência da família, etc.
※Para mais informações, consulte antecipadamente a Corporação Pública “Jūtaku Kousha”.

PERÍODO DE INSCRIÇÃO
De 14 de Julho (sábado)
～ 18 de Julho (quarta)
( são válidas as inscrições enviadas com a data carimbada no selo, do dia 14 à 18 )

Pelo correio

Pessoalmente (no Balcão)

DATA DO SORTEIO

17

e

18

de

Julho

Dia 25 de Julho de 2018 (quarta)

DATA PREVISTA DE ENTRADA NA MORADIA

das 8:30h ~ 16:30h
à partir das 9:30 hs ~

após o dia 16/09/2018 no dia em que a Corporação Pública determinar.

※ Após a avaliação dos documentos, pessoas contempladas e que tenham sido aprovadas poderão ingressar na moradia.

LISTA DOS LOCAIS E QUANTIDADE DE VAGAS
Região
Hamamatsu
Naka-ku
Hamamatsu
Minami-ku
Total

EV

Aptos
Disponíveis
( andar )

Valor do Aluguel
(Aprox.)

1

-

1-302 (3o)

23.800 ~ 46.700 (3DK)

1

-

18-302 (3o)

29.200 ~ 57.300 (3LDK)

Tipo

Pessoa
sozinha

Quant.
de
vagas

Kamijima

◎

-

Enshuhama

E

-

Nome do Conjunto
Habitacional

2 condomínios

2 aptos

◎ “Apto semi-reformado” indica as moradias nas quais já foram instaladas pela província na maior parte a banheira

modulada, aquecedor de água da cozinha, etc. O valor do aluguel e outras instalações dos aptos “semi-reformados”
diferem do que está especificado na “Guia de Inscrição da Habitação Provincial”. Caso desejarem se inscrever no tipo
“semi-reformado”, deverão sem falta escrever “semi-reformado” dentro da lacuna (
) do lado do tipo no
formulário de inscrição.

RECEBIMENTO DAS INSCRIÇÕES POR ORDEM DE CHEGADA
APÓS O TÉRMINO DA INSCRIÇÃO DAS MORADIAS ESPECIAIS
Após o último dia do período de recebimento das inscrições, se o número de candidatos inscritos for inferior ao n˚ de vagas
disponíveis, à partir do 4º dia útil até o final do mês receberemos as inscrições por ordem de chegada. (não será possível receber
pelo correio).

24 à 31 de julho

8:30h às 16:30h (exceto sábado e domingo)

