PAT-GUARATINGUETÁ-SP
Ocupação

Mecânico de automóveis

Colocador de pias e
balcões em granito

Alinhador e
balanceador de pneus

Escolaridade

Exige
Experiência
(Mínimo 06
meses)

Em
CTPS

Faixa
Salarial

Ensino médio
completo

Sim

Sim

R$ 1440,00.

Ensino fundamental
incompleto

Sim

Não

A combinar.

Candidatos de Guaratinguetá,
Aparecida e Lorena. Mecânico de
suspensão. Deve ter conhecimento Ensino fundamental
em alinhamento, balanceamento,
incompleto
cambagem e suspensão de
automóveis

Sim

Não

A combinar.

Descrição
Somente candidatos de
Guaratinguetá. Irá realizar
manutenção mecânica preventiva
e corretiva de veículos.
Obrigatória experiência em
Carteira de Trabalho na função.

Candidatos de Guaratinguetá,
Aparecida e Lorena. Irá colocar
pias e balcões em granito.

Diarista

Auxiliar de Limpeza

Operador de prensagem
de mangueira hidráulica

Representante
comercial

Auxiliar técnico em
eletrônica

Somente para candidatos de
Guaratinguetá. Realizar limpeza
em geral, levar banheiros,
Ensino fundamental
cozinha, janelas, garagem, louças,
incompleto
limpar armários entre outras
necessidades durante período de
trabalho
Somente para candidatos de
Guaratinguetá. Irá realizar
limpeza em geral, levar banheiros,
Ensino fundamental
cozinha, janelas, garagem, louças,
Incompleto
limpar armários entre outras
necessidades durante período de
trabalho
Somente candidatos de
Guaratinguetá. Irá operar
máquina de prensagem em
mangueira hidráulica.
Candidatos de Guaratinguetá,
Aparecida e Lorena. Irá fazer a
representação comercial da
empresa no comercio regional e
realizar vendas pela internet.
Obrigatória experiência na
função.
Candidatos de Guaratinguetá,
Aparecida e Lorena. Obrigatório
curso técnico em eletrônica
completo ou cursando. Irá fazer a
abertura de ordem de serviço,
atendimento ao público e ao
telefone, carregar produto,

Sim

Sim

R$ 120,00

Não

Sim

R$ 1253,03

Ensino médio
completo

Sim

Sim

A combinar.

Ensino médio
completo

Sim

Sim

A combinar.

Ensino médio
completo

Não

Não

A combinar.

limpeza de produto eletrônico,
abertura e de fechamento de
produto.

Assistente de
programação
(logística)

Cozinheiro de
restaurante

Ajudante de processos

Candidatos de Guaratinguetá,
Aparecida e Lorena. Desejável
cursando logística. Ter
disponibilidade de horário e
experiência na área.
Conhecimento em notas fiscais
será diferencial.
Somente candidatos de
Guaratinguetá. Irá liderar a
cozinha, preparar pratos a La
Carte, controle de estoque e
armazenamento dos insumos.
Obrigatória experiência na função
em carteira de trabalho.
Somente candidatos de
Guaratinguetá. Obrigatório curso
de operador de empilhadeira ou
operador de ponte rolante,
formação nos dois cursos e
experiência em fábrica será
diferencial. Irá abastecer a linha
de envase, montar e unitizar
paletes, efetuar o apoio de “set
up” nas máquinas, abastecer as
linhas de envase, realizar a
limpeza e organização nas áreas
de trabalho; Realizar a
movimentação de materiais

Ensino médio
completo

Sim

Sim

R$ 1.333,44.

Ensino médio
completo

Sim

Sim

A combinar.

Ensino médio
completo

Sim

Sim

A combinar.

empilhados em paletes, com o
auxilio de paleteiras hidráulicas e
elétricas não embarcadas.

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.

