
 
 

                                                       

                                  PAT-GUARATINGUETÁ-SP     
  

Lembrando que, por conta da pandemia, adequamos nosso horário de 

atendimento para evitar aglomerações: 

 Cadastro e consulta de vagas de emprego: 12:00h às 16:30h. 

 Seguro desemprego: 8:30h às 12:30h. 

 

Ocupação Descrição Escolaridade 
Exige Experiência 

(Mínimo 06 meses) 
Em CTPS Faixa Salarial 

Açougueiro 

Somente candidatos de 

Guaratinguetá. Corte de carnes 

em geral, realizar atendimento 

de clientes. 

Ensino médio 

completo 
Sim Sim R$ 1.870,00. 

Administrador rural 

Candidatos de Guaratinguetá e 

Lorena. Conhecimento em trato 

de animais e agricultura, com 

referência de serviço anterior. 

Residir no local de trabalho. 

Ensino 

fundamental 

completo 

Sim Sim A combinar. 



Administrador de 

redes sociais 

Candidatos de 

Guaratinguetá, Aparecida e 

Lorena.  Realizar a 

administração de redes 

sociais e e-commerce da 

empresa. 

 

Ensino médio Sim Não A combinar. 

Preparador 

automotivo 

Somente candidatos de 

Guaratinguetá. Preparar, 

montar e desmontar carros. 

Indiferente Sim Sim A combinar. 

Caseiro 

Candidatos de 

Guaratinguetá, Aparecida e 

Cunha. Preferencialmente 

que seja um casal. O caseiro 

deverá realizar a manutenção 

geral do sitio, jardinagem, 

pequenos reparos elétricos, 

hidráulicos, limpeza de 

piscina, reparos de pedreiro. 

A mulher irá ser contratada 

como Camareira, irá realizar 

a arrumação e limpeza de 

chalés, casa, faxina geral. 

Disponibilidade para os 

finais de semana e ou período 

noturno. 

Ensino 

fundamental 

completo 

Sim Sim A combinar. 

Gerente comercial 

Somente candidatos de 

Guaratinguetá. Será 

responsável por gerenciar 

produtos e serviços, definiar as 

estratégias para 

comercialização de ambos. 
Além disso, avaliar relatórios de 

resultados das vendas, métricas 

e índices de performance. 

Ensino médio 

completo 
Sim Sim Acima de 2 mil. 



Líder de loja 

(supermercado) 

Candidatos de Guaratinguetá, 

Aparecida e Lorena. Líder de 

loja em supermercado, 

necessária experiência em 

carteira de trabalho e ensino 

superior completo ou cursando 

administração. 

Ensino superior 

incompleto 
Sim Sim A combinar. 

Instalador de sistemas 

eletrônicos de 

segurança 

Candidatos de Guaratinguetá, 

Aparecida, Lorena e Potim com 

experiência de instalação de 

câmeras, alarmes e cercas 

elétricas, em indústria, 

comércio e residências. 

Ensino médio 

completo 
Sim Sim A combinar. 

Auxiliar de montagem 

de placas solares 

Candidatos de Gua4ratinguetá, 

Aparecida e Lorena. Auxiliar 

montadores na instalação e 

fixação dos módulos de placas 

solares (de água e fotovoltaica) 

no chão e em altura. Auxiliar na 

montagem de infraestrutura 

elétrica Realizar movimentação 

e içamento de placas solares em 

coberturas nos telhados. 

Lançamento de eletrodutos, 

eletrocalhas e cabos. Auxiliar na 

instalação de boilers de 

aquecedor solar. Obrigatório 

NR 10 e 35 

Ensino médio 

completo 
Sim Sim R$ 1.510,00. 

Marceneiro de móveis 

Candidatos de Guaratinguetá, 

Aparecida e Lorena com 

experiência em Carteira de 

Trabalho. Fabricação de moveis 

em geral. 

Ensino médio 

completo 
Sim Sim A combinar. 

Mecânico de máquinas 

agrícolas 

Somente candidatos de 

Guaratinguetá. Candidatos com 

experiência em outro de tipo de 

mecânica , desde que tenha 

força de vontade de aprender a 

mecânica de tratores agrícolas. 

Ensino médio 

completo 
Sim Sim A combinar. 



Montador de móveis 

Candidatos de Guaratinguetá, 

Lorena, Aparecida e Potim com 

experiência em Carteira de 

Trabalho.  Montagem de móveis 

em geral. 

Ensino médio 

completo 
Sim Sim A combinar. 

Montador de Quadros 

Candidatos de Guaratinguetá, 

Aparecida e Lorena. Montagem 

de quadro, caixas e corte à 

laser. (Marcenaria) 

Ensino 

Fundamental 

completo. 

Sim  Sim A combinar. 

Padeiro confeiteiro 

Somente candidatos de 

Guaratinguetá. Padeiro ou 

Confeiteiro com experiência em 

carteira de trabalho em uma 

das funções. 

Ensino médio 

completo 
Sim Sim R$ 1.500,00. 

Supervisor 

administrativo 

Candidatos de Guaratinguetá, 

Aparecida e Lorena. 

Responsável pela gestão e 

controle das atividades, de 

atendimento da filial, visando 

assegurar a qualidade do 

atendimento aos clientes, 

crescimento e rentabilidades da 

filial. 

 

Ensino Superior 

Completo 
Sim Sim A combinar. 

Supervisor 

administrativo 

Somente candidatos de 

Guaratinguetá. Profissional 

que supervisiona as 

atividades de atendimento 

aos usuários dos serviços da 

empresa, analisa estatísticas 

do departamento de 

atendimento recebe, organiza 

e distribui solicitações de 

clientes aos membros da 

equipe. 

 

Ensino médio 

completo 
Sim Sim Acima de 2 mil. 



 

Vendedor Interno 

Candidatos de Guaratinguetá, 

Aparecida e Lorena. Realizar 

atendimento ao público na área 

de artesanato e decoração. 

Ensino médio Sim Sim A combinar. 


