
 
 

                                                       

                                  PAT-GUARATINGUETÁ-SP     
  

Ocupação Descrição Escolaridade 

Exige 
Experiência 

(Mínimo 06 
meses) 

Em CTPS Faixa Salarial 

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. 

Instrutor de 
Pilates 

Somente para 
candidatos de 

Guaratinguetá. 
Necessária formação 

em Educação Física ou 
Fisioterapia, curso de 

pilates será diferencial. 

Ensino 
Superior 
completo 

Sim Sim A combinar. 



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. 

Ensino 
Fundamental 

completo. 
Sim Sim A combinar. 



Montagem de quadro, 
caixas e corte à laser. 

(Marcenaria) 

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. 

Torneiro 
Mecânico 

Candidatos de 
Guaratinguetá, 

Aparecida e Lorena. 
Realizar 

procedimentos de 
tornearia, solda e 

usinagem, com 
experiência na área. 

Ensino médio 
completo 

Sim Sim A combinar. 

Vendedor 
Interno 

Candidatos de 
Guaratinguetá, 

Aparecida e Lorena. 
Realizar atendimento 
ao público na área de 

artesanato e 
decoração. 

Ensino médio 
completo 

Sim Sim A combinar. 



Instalador de 
sistemas 

eletrônicos de 
segurança 

Candidatos de 
Guaratinguetá, 

Aparecida e Lorena 
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 
Guaratinguetá, 

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. 

Ensino médio 
completo 

Sim Sim A combinar. 



Obrigatório NR 10 e 35. 

Lavador de 
veículos 

Lavagem e higienização 
de veículos. 

Conhecimento em 
serviços estéticos 
(polimento) será 

diferencial. 

Ensino médio 
completo 

Sim Sim R$ 1.527,00. 

Líder loja 

Candidatos de 
Guaratinguetá, 

Aparecida e Lorena. 
Responsável pela 

organização da loja, 
realizar os pedidos e 

controlar o 
recebimento de 

produtos, supervisão 
do inventário do 

estoque. Ter 
experiência na carteira 

de trabalho, 

Ensino médio 
completo 

Sim Sim 
Até R$ 

5.0000,00. 

Instrutor de 
pilates 

Somente candidatos de 
Guaratinguetá. 

necessária formação 
em educação física ou 

 

 

Sim Sim A combinar. 



fisioterapia, curso de 
pilates será diferencial. 

 

Ensino 
superior 
completo 

 

 

 

 

 

Vendedor 
(ótica) 

Somente candidatos de 
Guaratinguetá. 

Realizar vendas com 
foco nos produtos 

Fortalecer o 
relacionamento com os 
clientes. Gerir a cartela 
de clientes e identificar 

oportunidades de 
negócio. 

Ensino médio 
completo 

Sim Sim R$ 1.385,00. 



Auxiliar de 
serviços gerais 

 

Somente candidatos de 
Guaratinguetá com 

experiência na função. 
Desejável ensino 

fundamental. 

 

 

Ensino 
fundamental 

completo 
Sim Sim R$ 87,12 dia. 

Bombeiro civil 

Candidatos de 
Guaratinguetá, 

Aparecida e Lorena 
com certificado e 

reciclagem em dia, não 
precisa ter experiência. 

Ensino médio 
completo 

Sim Sim R$ 225,09 dia. 

Vigilante 

Somente candidatos de 
Guaratinguetá com 

certificado e 
reciclagem em dia. 

Ensino médio 
completo 

Sim Sim R$ 192,25 dia. 

Jardineiro 

Somente candidatos de 
Guaratinguetá com 

experiência na função. 
Deve possuir CNH. 

Ensino médio 
completo 

Sim Sim R$ 98,37 dia. 



 
 
 
 

 

 

Auxiliar de 
cozinha 

(pizzaria) 

Somente candidatos de 

Guaratinguetá. Irá dar 

apoio e suporte ao 

pizzaiolo e demais 

cozinheiros na 

preparação dos 

insumos. Responsável 

pela separação e 

manuseio dos 

alimentos e limpeza do 

material de trabalho. 

Cuidar da organização 

e armazenagem correta 

dos alimentos 

utilizados na cozinha. 

Zelar pelo ambiente de 

trabalho de maneira 

geral. 

 

Ensino médio 
completo 

Sim Sim R$ 1.220,00. 



Lembrando que, por conta da pandemia, adequamos nosso horário de 
atendimento para evitar aglomerações: 

Cadastro e consulta de vagas de emprego: 12h00min às 16h30min. 

Seguro desemprego: 08h30min às 12h30min. 
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