
                                              

                                 PAT-GUARATINGUETÁ-SP

Ocupação Descrição Escolaridade
Exige Experiência
(Mínimo 06 meses)

Em CTPS Faixa Salarial

Auxiliar de
manutenção predial

Trabalho na
limpeza e

conservação das
áreas do posto,

preserva as vias,
varrendo e

lavando. zela pela
segurança das

pessoas
sinalizando e

isolando áreas de
risco e de

trabalho. ensino
médio

completo,somente
com experiência
na carteira de

trabalho

Ensino Fundamental
completo

Sim Sim R$ 1.152,72



Assentador de
vidros

Somente
candidatos de

Guaratinguetá.
Possuir

habilitação
categoria A ou B.
Experiência será
diferencial, deve

possuir noções em
relação ao uso de
ferramentas como

furadeira e
similares.

Ensino Fundamental
Completo

Não Não R$ Não
informado.

Mecânico
montador

Somente
candidatos de

Guaratinguetá.
Atuar na

montagem de
máquinas e

equipamentos,
fazer a leitura e
interpretação de

desenhos
técnicos e

mecânicos, além
de reparos e

troca de peças.
Experiência com

caminhões
betoneira será

diferencial.

Ensino Médio Completo Sim Sim R$ Não
informado.

Motorista de
automóveis

Somente
candidatos de

Guaratinguetá.
Possuir

habilitação
categoria B ou

Ensino Médio Completo Sim Sim R$ Não
informado.



C. Irá realizar
viagens para o
Rio de Janeiro.

Operador de
telecobrança

Somente
candidatos de
Guaratinguetá

com experiência
em vendas. Irá

realizar vendas e
serviços

relacionados
pelo telefone.

Ensino Médio Completo Sim Sim R$ Não
informado.

Tosador de animais Candidatos de
Guaratinguetá,

Aparecida e
Lorena.

Necessário 2
anos de

experiência na
carteira de

trabalho. Banho
e tosa. Deve ter
disponibilidade

de horário.

Ensino Médio Completo Sim Sim R$ Não
informado.

Controlador de
entrada e saída

Controla  o
movimento  de
pessoal nas áreas
sob  sua
responsabilidade
,  controla  a
entrada  e  saída
de  veículos  e
visitantes,

Ensino Médio Completo Sim Sim R$ 1.348,60



combate
aglomeração  de
pessoas
estranhas  ao
serviço nos ocais
assim
determinados
pela contratante.
cumpri  as
normas
fornecidas  pela
administração.p
restando
informações
quando
solicitadas

Vendedor externo Candidatos de
Guaratinguetá,

Aparecida e
Lorena. Deve

possuir
habilitação
categoria B

Ensino Médio Completo Sim Sim R$ Não
informado.

Vendedor externo Candidatos de
Guaratinguetá.

Venda de
laticínios, deve

ter veículo
próprio. 

Ensino Médio Completo Sim Sim R$ Salário+
comissão.



Cozinheira Candidatas de
Guaratinguetá,

Aparecida e
Potim. Preparar

alimentos sob
supervisão de
nutricionista.

Com experiência
na carteira de

trabalho. Curso
de manipulação

de alimentos
será diferencial.

Ensino Fundamental
Completo

Sim Sim R$ Não
informado.

Auxiliar de serviços
gerais

Candidatos de
Guaratinguetá,

Aparecida e
Potim. Serviços
gerais em asilo. 

Ensino Fundamental
Completo

Sim Sim R$ Não
informado.




