
 
 

                                                       

                                  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 

Encarregado 

de 

supermercado 

Candidatos de 

Guaratinguetá, Lorena e 

Aparecida.  Responsável pela 

organização da loja, realizar 

os pedidos e controlar o 

recebimento de produtos, 

supervisão do inventário do 

estoque.   

Ensino médio 

completo 
Sim Sim Até R$ 4.000. 



Mecânico de 

motor a 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 

Caminhoneiro 

de caminhão 

leve 

Candidatos de Guaratinguetá 

e Lorena. Caminhoneiro no 

transporte de baterias 

inutilizadas. Obrigatório 

MOOP atualizado. 

Ensino 

fundamental 

completo 
Sim Sim A combinar. 

Contador 

Candidatos de Guaratinguetá 

e Lorena. Contador em uma 

transportadora. Será 

responsável pelos 

lançamentos contábeis e 

rotinas de departamento 

pessoal. 

Ensino superior 

completo 
Sim Sim A combinar. 

Motorista 

carreteiro 

Candidatos de Guaratinguetá 

e Lorena. Motorista 

carreteiro no transporte de 

baterias inutilizadas. 

Obrigatório MOOP 

atualizado e experiência com 

bitrem. Experiência com 

viagens para a região sul do 

país será diferencial. 

Ensino médio 

completo  
Sim Sim A combinar. 

Auxiliar 

administrativo 

Somente candidatos de 

Guaratinguetá. Auxiliar 

administrativo em uma 

transportadora. Obrigatória 

experiência no setor fiscal ou 

financeiro. 

Ensino médio 

completo 
Sim Sim A combinar. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

 

 

 
    

Supervisor 

nutricionista 

(indústria) 

Candidatos de 

Guaratinguetá, Aparecida e 

Lorena. Ter experiência em 

supervisionar/ 

coordenar/gerenciar unidade. 

Irá realizar o controle do 

estoque e custos e liderança 

de equipe. Ter carro e 

disponibilidade de horário. 

Ensino Superior 

Completo 
Sim Sim A combinar. 

Chapista de 

lanchonete  

Somente candidatos de 

Guaratinguetá. Chapista de 

lanchonete com experiência 

comprovada na carteira de 

trabalho. 

Ensino 

fundamental 

completo  
Sim  Sim A combinar. 

Vidraceiro 

Somente candidatos de 

Guaratinguetá. Irá montar e 

instalar vidros em portas, 

janelas e divisórias. 

Formação na área será 

diferencial. 

Ensino Médio 

Completo 
Sim Sim A combinar. 

Ajudante de 

Obras 

Somente candidatos de 

Guaratinguetá.  Organização 

do Material de Construção 

civil no canteiro de obras e 

demais atividades 

necessárias.  

Ensino 

fundamental 
Não Não Piso salarial. 

Auxiliar de 

Logística 

Moradores de 

Guaratinguetá, Aparecida, 

Lorena e Potim. Emitir nota 

fiscal, realizar a contratação 

de Terceiros, acompanhar 

entrega da Carga e check list 

caminhão. Será diferencial se 

estiver cursando logística.  

Ensino Médio 

completo. 
Sim Sim R$1283,62 


