
 
 

                                                       

                                  PAT-GUARATINGUETÁ-SP     
  

Ocupação Descrição Escolaridade 

Exige 
Experiência 

(Mínimo 06 
meses) 

Em CTPS Faixa Salarial 

Administrador 
Rural 

Candidatos de 
Guaratinguetá e 

Lorena. Ter 
conhecimento em trato 

de animais e 
agricultura, com 

referência de serviço 
anterior. Residir no 

local de trabalho. 

Ensino médio 
completo 

Sim Não A combinar 

Instrutor de 
Pilates 

Somente para 
candidatos de 

Guaratinguetá. 
Necessária formação 

em Educação Física ou 
Fisioterapia, curso de 

Ensino 
Superior 
completo 

Sim Sim A combinar. 



pilates será diferencial. 

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. 

Líder loja 

(supermercado) 

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. 



Líder de loja  

(supermercado) 

Candidatos de 
Guaratinguetá, 

Aparecida e Lorena. 
Líder de loja em 
supermercado, 

necessária experiência 
no ramo e ensino 

superior completo ou 
cursando 

administração ou áreas 
correlatas. 

Ensino 
Superior 
completo 

Sim Sim A combinar. 

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. 



 
 
 
 

 

 

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

Cadastro e consulta de vagas de emprego: 12h00min às 15h. 

Seguro desemprego: 08h30min às 12h30min com agendamento. O 
agendamento pode ser feito presencialmente ou pelo telefone (12) 

3132-3744. 

Porteiro 

Somente candidatos de 
Guaratinguetá. Com 

experiência em 
carteira e 

conhecimentos básicos 
de informática. 

Ensino médio 
completo 

Sim Sim A combinar. 
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