
 
 

                                                       

                                  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. 

Líder 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. 

Técnico de 
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 

Ensino médio 
completo 

Sim Sim A combinar. 



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. 

Montador de 
automóveis 

Candidatos de 
Guaratinguetá, 

Aparecida e Lorena. 
Realizar montagem em 

geral de automóveis, 
com experiência na 

carteira de trabalho. 

Indiferente Sim Sim A combinar. 

Montador de 
quadros 

Candidatos de 
Guaratinguetá, 

Aparecida e Lorena. 
Realizar montagem de 
quadros/ marcenaria, 

marcenaria (montagem 
de caixas e corte a 

laser) com experiência 
na carteira de trabalho. 

Ensino médio 
completo 

Sim Sim A combinar. 

Vidraceiro 
Somente candidatos de 

Guaratinguetá. 
Vidraceiro com 

Ensino médio 
completo 

Sim Sim A combinar. 



experiência em CTPS. 
Instalação de vidros, 
janelas, box e demais 
atribuições da função. 

CNH B obrigatória. 

Representante 
comercial 

Candidatos de 
Guaratinguetá, 

Aparecida e Lorena. 
Representar a empresa 

nos comércios da 
região. 

Ensino médio 
completo 

Sim Não R$3.000,00 

Preparador 
automotivo 

Somente candidatos de 
Guaratinguetá. 

Preparar carros, 
desmontar e montar 

carro e pintor de carro. 
Experiência em 

funilaria e pintura. 

Ensino médio 
completo 

Sim Sim A combinar. 

Mecânico de 
motosserra 

Candidatos de 
Guaratinguetá, 

Aparecida e Lorena. 
Mecânico para 
manutenção de 

motores 2 tempos 
(roçadeira e 

motosserra), ter 
experiência em 

carteira. 

Ensino médio 
completo 

Sim Sim A combinar. 



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. 
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