
 
 

                                                       

                                  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 

Auxiliar de 

logística 

Candidatos de 

Guaratinguetá, Lorena, 

Aparecida e Potim. 

Responsável por Emitir nota 

fiscal; Realizar a contratação 

de Terceiros; Gerir 

Motorista Terceiros; 

Acompanhar entrega da 

Carga e check list caminhão. 

Ensino médio 

completo 
Sim Sim R$ 1.283,62. 



Auxiliar de 

padeiro 

Somente candidatos de 

Guaratinguetá. Irá atuar no 

auxilio e preparo de Paes, 

bolo e tortas, separar 

ingredientes, manipular 

massas, organização e 

limpeza do setor, auxiliar no 

bolos, entre outros e demais 

atividades inerentes ao cargo, 

horário de trabalho 

comercial. 

Ensino médio 

completo 
Sim Sim R$ 1.467,00. 

Mecânico de ar 

condicionado 

Candidatos de Guaratinguetá 

e Lorena. Realizar 

manutenção e conserto em ar 

condicionado. 

Ensino médio 

completo 
Sim Sim R$ 1.551,16. 

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. 

Eletricista 

Candidatos de Guaratinguetá 

e Lorena. Obrigatório Curso 

de Elétrica (SENAI ou 

Escolas Técnicas); · Curso de 

NR-10; · Curso de SEP; · 

Habilitação de motorista 

categoria B; · Cursos de 

informática: Windows, 

Word, Excel e Noções de 

internet. · Experiência 

mínima de 2 anos na área. 

Ensino médio 

completo  
Sim Sim A combinar. 



Eletricista 

auxiliar 

Candidatos de Guaratinguetá 

e Lorena. Ter curso de 

Elétrica (SENAI ou Escolas 

Técnicas); · Curso de NR-10; 

· Curso de SEP; · 

Experiência mínima de 2 

anos na área. 

Ensino médio 

completo 
Sim Sim A combinar. 

Líder de loja 

Candidatos de Guaratinguetá 

e Lorena. Será responsável 

pela liderança em 

supermercado. Ensino 

Superior completo ou 

cursando administração.  

Obrigatória experiência em 

supermercado comprovada 

em CTPS. 

Ensino superior 

incompleto 
Sim Sim A combinar. 

Técnico em 

segurança do 

trabalho 

Candidatos de 

Guaratinguetá, Aparecida e 

Lorena. Técnico em 

Segurança do Trabalho na 

área da Construção Civil de 

conservação e manutenção de 

rodovias. Controle de Frota e 

Equipamentos, assim como, 

controle de manutenção dos 

mesmos; Experiência na 

elaboração e implantação de 

documentação; Visitas e 

normas na área de 

construção civil; 

Conhecimento das normas 

NR OI, 18, 07, 09. § Ter CNH 

e disponibilidade para viajar 

com frequência. 

Ensino técnico 

completo 
Sim Sim A combinar. 



 

Padeiro 

Somente candidatos de 

Guaratinguetá. Irá fabricar 

as massas modelar e assar 

pães. Produzir os recheios e 

coberturas bater e assar 

massas de bolos, tortas, 

biscoitos, confeitar. Embalar 

os produtos e armazená-los 

corretamente. Operar fornos, 

criar e adaptar receitas de 

massas. 

Ensino Médio 

completo. 
Sim Sim R$ 1.876,65. 

Vendedor 

interno 

Somente candidatos de 

Guaratinguetá. Vendas de 

veículos zero e seminovos, 

interno e internet. COM 

EXPERIÊNCIA EM 

VENDAS. 

Ensino médio 

completo 
Sim Sim A combinar. 


