
 
 

                                                       

                                  PAT-GUARATINGUETÁ-SP     
  
 
AVISO!!! O PAT informa que adequou o seu atendimento para o 

seguinte horário: 

 Das 8h30 às 12h30 – Seguro desemprego com horário pré-

agendado pelo telefone 31323744; 

 Das 12h às 16h30 – Consulta/ cadastro para vagas de emprego. 

As medidas de adequação foram tomadas para evitar aglomeração. 

Ocupação Descrição Escolaridade 
Exige Experiência 

(Mínimo 06 meses) 
Em CTPS Faixa Salarial 

Analista 

financeiro Jr. 

Candidatos de Guaratinguetá 

e Lorena. Irá realiza baixas 

contábeis, acesso e emissão 

de boletos e contato com 

clientes externos. Obrigatório 

superior completo ou 

cursando ciências contábeis 

ou economia.  

Superior 

incompleto 
Não Não A combinar. 



Assistente 

comercial 

Candidatos de Guaratinguetá 

e Lorena. Irá auxiliar na 

montagem de propostas 

comerciais e/ou 

preenchimento de 

formulários para os clientes.  

Ensino médio 

completo. 
Sim Sim A combinar.  

Contador  

Somente candidatos de 

Guaratinguetá. 

Contabilidade em uma 

transportadora. Responsável 

principalmente pelas rotinas 

de departamento pessoal.  

Ensino superior 

completo 
Sim Sim A combinar. 

Designer 

gráfico 

Somente candidatos de 

Guaratinguetá. Designer de 

adesivos automotivos.  

Ensino médio 

completo 
Sim Sim A combinar. 

Encarregado 

de 

supermercado  

Somente candidatos de 

Guaratinguetá. Obrigatória 

experiência comprovada em 

carteira de trabalho na 

função. 

Ensino médio 

completo 
Sim Sim Até R$ 4.000,00. 

Gerente 

comercial 

Somente candidatos de 

Guaratinguetá. Gerente em 

concessionária de carros, 

caminhões e carretas. 

Necessária experiência com 

venda e locação de veículos. 

Ensino médio 

completo 
Sim  Sim A combinar.  

Motorista 

carreteiro 

Somente candidatos de 

Guaratinguetá. Transporte 

de baterias inutilizáveis. Deve 

possuir MOPP atualizado. 

Ensino médio 

completo 
Sim  Sim A combinar. 



 
 
 

 
 

Nutricionista 

Candidatos de Guaratinguetá 

e Lorena. Nutricionista 

responsável pelo cardápio e 

supervisão das refeições no 

refeitório de um 

supermercado. 

Ensino superior 

completo 
Sim Sim A combinar. 

Auxiliar 

financeiro 

Somente moradores de 

Guaratinguetá. Gerar e 

acompanhar relatórios de 

faturamento em sistema, 

geração de lotes de boletos ao 

banco. Prorrogação e 

emissão manual de boletos 

bancário. 

Ensino médio 

completo. 
Sim  Sim A combinar. 

Comprador Jr. 

Somente moradores de 

Guaratinguetá. Realizar todo 

o processo de compras de 

materiais desde material de 

escritório à compras de 

insumos específicos para 

atividade profissional.  

Ensino Superior 

completo em 

Administração. 

Sim Sim  A combinar. 

Gestor de 

tráfego de 

mídias sociais 

Somente para moradores de 

Guaratinguetá. Experiência 

em redes como Facebook e 

Google, controla o 

funcionamento de redes 

sociais, gerenciamento de 

redes sociais. 

Ensino médio 

completo. 
Sim Sim A combinar. 

Web designer 

de mídias 

sociais e 

impressas 

Somente para moradores de 

Guaratinguetá. Elaboração 

de artes para mídias sociais. 

Ensino médio 

completo. 
Sim Sim A combinar. 



 
 

 
  
    

AVISO!!! O PAT informa que adequou o seu atendimento para o seguinte horário: 

 Das 8h30 às 12h30 – Seguro desemprego com horário pré-agendado pelo telefone 

31323744; 

 Das 12h às 16h30 – Consulta/ cadastro para vagas de emprego. 

As medidas de adequação foram tomadas para evitar aglomeração. 

Mecânico 

Diesel 

Moradores de 

Guaratinguetá, Lorena, 

Aparecida. Manutenção de 

caminhão, conhecimento 

geral. Será diferencial 

conhecimento em Cardan, 

Cruzeta e outros sistemas de 

caminhão diesel. 

Conhecimento de solda de 

estruturas metálicas e injeção 

eletrônica. 

Ensino 

Fundamental 

completo 
Sim Sim R$2.400 

Empregada 

doméstica 

Somente para moradores de 

Guaratinguetá. Realizar 

serviços domésticos em geral. 

Ensino médio 

incompleto. 
Sim Sim A combinar. 


