
 

（初回用・交付対象者用・ポルトガル語版） 

Data:         年
Ano

     月
Mês

     日
Dia

  

Prefeito de Toyota – Ota Toshihiko 
                                                                         （ Emissão Oficial）  

Notificação de Emissão do Cartão de Pessoa Física “My Number Card”・Confirmação・
Emissão de Certificação eletrônica 

Estamos enviando a Notificação informando que a preparação para o retiramento/recebimento do Cartão de Pessoa 
Física ”My Number Card” foi concluída. Solicitamos que preencha antecipadamente os campos abaixo com endereço, 
nome, assinatura e o formulário à parte「Formulário para Configuração de Senhas・Certificação Eletrônica do Cartão de 
Pessoa Física “My Number Card”」 e apresente pessoalmente para o recebimento/retiramento do Cartão. Caso for menor 
de 15 anos de idade ou esteja sob tutela, é necessário comparecer pessoalmente junto com o Representante Legal ou 
Tutor. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Informações do local, horário e demais, conforme abaixo: 
１ Local para recebimento/retiramento e horário de atendimento: 
Local:Prefeitura de Toyota - Bloco Leste 5o. andar - Balcão de Emissão do Cartão de Pessoa Física “My Number Card” 
Atendimento: Dias úteis (exceto feriados nacionais・final e início de ano) 
Horário: 08h30 às 17h15 (panfleto à parte dos dias de atendimento em finais de semana）       
２ Documentos necessários (atenção): Os documentos a apresentar devem ser originais (cópias não são  
aceitas) 
● Notificação de Emissão do Cartão de Pessoa Física “My Number Card”・Confirmação・Emissão de Certificação 
Eletrônica 
● Formulário de Configurações de Senhas do Cartão de Pessoa Física “My Number Card”・Certificação Eletrônica 
(formulário de cor verde em anexo) ※Favor preencher antecipadamente. 
● Cartão de Pessoa Física “My Number Card” 
● Cartão de Notificação do Número de Pessoa Física “Tsuuchi Card” ou Notificação do Número de Pessoa Física “My 
Number” “Kojin Bango Tsuuchisho” 
● Cartão do Livro Básico de Residentes “Juki Card” (caso possuir) 
● Documento de Identificação (caso for menor de 15 anos de idade ou esteja sob tutela, é necessário comparecer 
pessoalmente junto com o Representante Legal ou Tutor 
 
 
 
 
 
 
 
 
● Documentos de Identificação do Representante Legal ou Tutor（caso o Titular for menor de 15 anos de idade ou  
esteja sob tutela） 
ア A) Quando o Titular requerente é menor de 15 anos de idade: Certidão de Nascimento constando filiação e 
tradução (vias originais) ou Documento emitido por Instituição Pública do país de origem constando filiação, como 
passaporte, R.G. e, para o requerente de nacionalidade japonesa: Original do Registro Familiar “Koseki-Tohon” 
constando filiação. Não é necessário quando o Registro Familiar “Koseki-Tohon” é na Cidade de Toyota (para todos: 
não é necessário quando está no mesmo grupo familiar que os pais, constando o parentesco no Registro Residencial 
de Toyota). 
イ I) Quando o requerente é Tutelado: o Representante Legal deve apresentar documentos emitidos por Instuição 
Pública que comprovem a qualificação de tutela com traduções (vias originais) 

3 Prazo para o recebimento/retiramento do Cartão:   Até         年
Ano

     月
Mês

     日
Dia

.  
Caso não seja possível retirar dentro do prazo, favor entrar em contato com o setor mencionado abaixo. 

Obs.: Esta Notificação foi preparada com os dados constantes de:           年
Ano

     月
Mês

     日
Dia

.  

Informações: Prefeitura de Toyota - Bloco Leste 5o. andar - Balcão de Emissão do Cartão de Pessoa Física 
“My Number Card”      TEL.: 0565‐34‐6773    FAX: 0565‐34‐6191   MAIL: siminka@city.toyota.aichi.jp 

○○○－○○○○ 
豊田市○○町○丁目  
○○  ○○ 様 
【個人コード】 

ア A)  1 item de Documento de Identificação emitido por Instituição Pública, válido e com foto 
Carta de Motorista, Certificado com Histórico de Habilitação, Passaporte, Cartão de Residente “Zairyu Card”, 

 Carteira de Deficiente, etc.  
イ I)  Para quem não possui 1 dos itens (ア A) mencionados acima, apresentar 2 itens constando 
      「Nome・Data de Nascimento」ou「Nome・Endereço」 

Cartão do Seguro de Saúde, Cartão de Consulta Médica, Cartão de Subsídio, Cartão de Estudante,  
Caderneta de Aposentadoria, etc. ※Não é aceito Atestado de Residência  

                    Confirmação          Data:         年
Ano

     月
Mês

     日
Dia

 
Ilmo. Sr. Prefeito de Toyota                       
Confirmo que fui eu a requerer a emissão do Cartão de Pessoa Física “My Number Card” e/ou Certificação 
Eletrônica. 
Endereço: Toyota-shi                                    

Nome※                                               
※Caso seja menor de 15 anos de idade ou esteja sob tutela, preencher o nome do Representante Legal ou Tutor que 
acompanhou-o(a). 


