
     
 

                                                       

                                  PAT-GUARATINGUETÁ-SP     
  

Ocupação Descrição Escolaridade 

Exige 

Experiência 

(Mínimo 06 

meses) 

Em 

CTPS 

Faixa 

Salarial 

Auxiliar operacional de 

serviços gerais (PCD) 

VAGA EXCLUSVA PARA 

PCD 
Candidatos de Guaratinguetá, 

Aparecida, Lorena e Potim. Irá 

auxiliar na organização e na 

limpeza do local. 

Ensino fundamental 

completo 
Não Não A combinar. 

Técnico de segurança do 

trabalho  

Candidatos de Guaratinguetá, 

Aparecida, Lorena e Potim. 

Técnico de segurança do trabalho 

com experiência em construção 

civil em carteira de trabalho. 

Obrigatória NR 01, 07, 09, 18. 

Deve ter CNH e disponibilidade 

para realizar viagens. 

Ensino médio 

completo 
Sim Sim R$ 2.538,80. 

Representante 

comercial 

Somente candidatos de 

Guaratinguetá. Irá atuar na 

região do Vale do Paraíba, 

realizando prospecção de clientes, 

apresentando soluções no 

segmento de plano médico, 

odontológico e seguro de vida e 

Ensino médio 

completo 
Sim Sim R$1.100,00. 



fechamento de contratos. 

Vendedor Interno  

Candidatos de Guaratinguetá, 

Lorena e Aparecida. VENDEDOR 

ÁREA AGROPECUÁRIA. 

Realizar atendimento ao cliente, 

venda de medicamentos 

veterinários, rações, fertilizantes e 

demais insumos. 

Ensino médio 

completo 
Sim Sim A combinar. 

Gerente de restaurante 

Somente candidatos de 

Guaratinguetá. Supervisionar 

funcionamento do restaurante, 

controlando fluxo de entregas 

(logística), fluxo de caixa, 

pagamento e recebimento de 

contas, reuniões e integrações com 

funcionários; funcionalidades do 

sistema Athos; abertura e 

fechamento de caixas; contato 

com fornecedores e negociação; 

pesquisa de novos fornecedores; 

atendimento ao cliente; enfim, 

coordenar as atividades do 

restaurante como um todo. 

Diferencial se tiver ensino 

superior. 

 

Ensino médio 

completo 
Sim Sim A combinar. 



Ajudante, auxiliar de 

restaurante 

Somente candidatos de 

Guaratinguetá. Realizar o 

atendimento de clientes, limpeza e 

suporte na cozinha. 

Ensino fundamental 

completo 
Sim Sim A combinar. 

Eletricista de instalações 

industriais 

Candidatos de Guaratinguetá e 

região. Realizar a manutenção 

preventiva e corretiva, montagem 

de painéis elétricos de distribuição 

de b.t e a e de comando,montagem 

de infraestrutura elétrica 

(eletrocalhas e eletrodutos),de 

infraestrutura em postes para 

linha de distribuição,manutenções 

em chaves selecionadoras, em 

subestações. Ter experiência na 

carteira por 2 anos. Local de 

trabalho na cidade de Cruzeiro. 

Ensino médio 

completo 
Sim Sim A combinar. 

Eletrotécnico 

Candidatos de Guaratinguetá e 

região. Trabalho em seletividades 

de disjuntores e fusíveis, 

dimensiona de condutores, partida 

de motores elétricos trifásicos, 

lançamentos de cabos de cobre, 

instrumentação elétrica, 

geradores de energia elétrica, ter 

curso técnico, e as NRS e NBR.ter 

experiência na carteira de 

trabalho.  Local de trabalho 

cidade de Cruzeiro. 

Ensino médio 

completo 
Sim Sim A combinar. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Encarregado eletricista 

de instalações 

 

Candidatos de Guaratinguetá e 

região. Manutenção preventiva e 

corretiva, montagem de painéis 

elétricos de distribuição de b.t e a 

e de comando, montagem de 

infraestrutura elétrica 

(eletrocalhas e eletrodutos), de 

infraestrutura em postes para 

linha de distribuição, 

manutenções em chaves 

selecionadoras, em para raios 

classe 20kv, linhas de distribuição 

em 13,2kv, em subestações. 

Obrigatório experiência na 

carteira de trabalho. 

Ter experiência com liderança. 

Local de trabalho cidade de 

Cruzeiro. 

Ensino médio 

completo 
Sim Sim A combinar. 



Lembrando que, por conta da pandemia, 

adequamos nossos horários de atendimento para 

evitar aglomerações: 

 Seguro desemprego: 08h30min às 12h00min 

com agendamento prévio, que pode ser feito 

presencialmente ou pelo telefone (12) 

31323744. 

 Cadastro e consulta de vagas de emprego: 

12h30min às 16h00min. 

 Os documentos necessários para o cadastro de 

vagas são: Carteira de Trabalho, RG e CPF. 


