
Japonês

Atendimento Geral do My Number

TEL:0120-95-0178
*O horário de atendimento varia com os dias da semana.

Seg. a Sex.: 9:30 a 20:00h
Sábados, domingos e feriados: 9:30 a 17:30h

(sobre o cartão e pontos do My Number: 9:30 a 20:00h)

Línguas estrangeiras

Sobre o cartão My Number

TEL:0120-0178-27
Caso não consiga falar ligar para 0570-064-738
*O horário de atendimento varia de acordo com cada 

língua

・ English (Inglês), 中文 (Chinês), 한국어 (Coreano)

Español (Espanhol), Português

9:30 a 20:00h

・ ภาษาไทย (Tailandês), गोरखा भाषा (Nepalês),

Bahasa Indonesia (Indonésio)

9:30 a 18:00h

・ Tiếng Việt (Vietnamita), Pilipino (Filipino)

10:00 a 19:00h

Sobre os pontos My Number

TEL:0570-028-125
*Horário de atendimento

English (Inglês), 中文 (Chinês), 한국어 (Coreano)

Español (Espanhol), Português

9:30 a 20:00h

Mais informações aqui!

O que é o cartão 
My Number?

É um cartão com uma foto de rosto que contém o seu My Number e 
pode ser utilizado como documento de identificação. O certificado 
eletrônico do chip IC pode ser usado para diversos serviços, como 
solicitação online para procedimentos de residência (visto) e 
declaração final de imposto (e-Tax).

A primeira emissão é 
gratuita!

Consultas sobre os 
pontos My Number 
aqui!

frente verso

Faça o seu Cartão.
My Number 

e torne o seu cotidiano mais prático!

Divulgação na página 
online da Imigração em 
16 idiomas!

confira!



★申込み用の交付申請書と封筒は入管でももら
えます！

PASSO 1 Preencher o formulário de 

solicitação de emissão

O seu número My Number está inscrito na 
Notificação de Número Pessoal !

O número a esquerda               é o seu número.
A "Notificação de Número Individual" será enviado 
para a sua casa por correio simples registado de 2 a 
3 semanas após você fazer o seu registro como 
residente.

Se ainda não se registou como residente, é 
necessário fazê-lo antes na prefeitura. Você 
também pode solicitar o cartão na ocasião.
É possível realizar a solicitação do cartão 
através de computador, smartphone e 
máquinas de fotos (somente em japonês).

Como solicitar o seu cartão e ganhar os pontos

Como tirar a foto

・Tamanho 4.5cm (altura) x 3.5cm 
(largura
・De frente, sem chapéu ou plano de 
fundo, pode ser em preto e branco

・Não pode ter plano de fundo
・Não conseguir visualizar bem o rosto
・Ou utilizar chapéus e óculos escuros

PASSO 3 Solicitar os pontos de My Number

Os pontos de My Number são recebidos através de pontos para o serviço de 
pagamento que você selecionou. Escolha o seu cartão ou forma de pagamento 
favorito.
Também é possível solicitar os pontos My Number através de smartphone, 
computador e guichês de pontos My Number!

Para mais informações:

TEL:0120-95-0178(japonês)

TEL:0570-028-125(línguas estrangeiras) 

Faça a sua consulta aqui!！

*Atendimento por telefone das 9:30 a 20:00.
*Disponível em 5 idiomas. 

English (Inglês), 中文 (Chinês), 한국어 (Coreano)

Español (Espanhol), Português

se guie por 
esta marca!

Divulgação na página 
online da Imigração em 
16 idiomas!

Confira!

★ O formulário de solicitação de emissão e o endereço para colar 
no envelope também estão disponíveis nos escritórios da 
Imigração! 
・Preencher as informações necessárias no

formulário de inscrição para emissão
・Anexe uma foto tirada nos últimos 6 meses

PASSO 2 Solicitar e receber o cartão

① Depois de preencher o 
formulário de inscrição, 
coloque-o em um envelope 
com a folha de endereço colada.

② Mandar pelos correios.

Aproximadamente 1 mês depois...

③ O envelope (hagaki) chegará 
a sua residência

④ Vá até ao local informado no 
hagaki para pegar o seu cartão.

⑤ No guichê, configure a sua 
senha e pegue o seu cartão.

se não souber o seu 
número de My Number, 
ou como escrever

se souber o seu 
número de My Number

① Vá até a prefeitura de sua 
cidade.

② Complete e entregue o 
formulário no guichê.

Aproximadamente 1 mês depois...

③ O cartão My Number chegará a 
sua residência.
*dependendo da prefeitura, há locais 
onde o cartão é entregue conforme 
os passos de ③ a ⑤ a esquerda.


