
     
 

                                                       

                                  PAT-GUARATINGUETÁ-SP     
  

Ocupação Descrição Escolaridade 

Exige 

Experiência 

(Mínimo 06 

meses) 

Em 

CTPS 

Faixa 

Salarial 

Auxiliar de Limpeza 

Somente para candidatos de 

Guaratinguetá. Somente 

candidatos (PNE) portadores de 

necessidades especiais, ter laudo 

médico e Cid. 

Ensino fundamental 

Incompleto 
Não  Sim R$ 1253,03  

Caseiro 

Candidatos de Guaratinguetá e 

Lorena. Possuir CNH C válida. 

Experiência em criação de 

animais ovinos e agricultura. Irá 

residir no local. 

Ensino fundamental 

Completo 
Sim Sim A combinar. 

Caseiro 

Candidatos de Guaratinguetá e 

Lorena. Cuidar da área rural 

(fazenda de criação de ovinos) ter 

conhecimento em trato de animais 

e agricultura, somente com 

registro na carteira de trabalho, 

com referência de serviço 

anterior. Moradia no local . 

Ensino fundamental 

Completo 
Sim Sim A combinar. 



 

 

Operador de prensagem 

de mangueira hidráulica 

Somente candidatos de 

Guaratinguetá. Irá operar 

máquina de prensagem em 

mangueira hidráulica.  

Ensino médio 

completo 
Sim Sim A combinar. 

Representante 

comercial 

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. 

Ensino médio 

completo 
Sim Sim A combinar. 

Auxiliar técnico em 

eletrônica 

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, 

limpeza de produto eletrônico, 

abertura e de fechamento de 

produto. 

Ensino médio 

completo 
Não  Não A combinar. 

Cozinheiro de 

restaurante  

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. 

Ensino médio 

completo  
Sim Sim A combinar. 



 

INFORMAÇÕES SOBRE O ATENDIMENTO DO PAT  

Considerando as estratégias estabelecidas no Plano do governo do Estado de São Paulo para a retomada com 

segurança da economia do estado durante a pandemia do coronavírus, visando preservar a saúde dos cidadãos,  

 em municípios classificados em  fase VERMELHA , o PAT DE GUARATINGUETÁ, estará com seu atendimento 

presencial suspenso a partir de do dia 02/02/2021, segue as informações e orientações vigentes a partir do dia 

02/02/2021 , para SEGURO DESEMPREGO, CADASTRO DE TRABALHADOR E CONSULTAS DE 

OPORTUNIDADES DE EMPREGO: 

 

CADASTRO DE TRABALHADOR  OU  VAGAS DE EMPREGO: 

Você pode fazer seu cadastro para vagas de emprego e consultar as disponíveis no Sistema Nacional de 

Emprego (SINE) acessando o “Portal Gov.br” (https://www.gov.br/pt-br/servicos/buscar-emprego-no-

sistema-nacional-de-emprego-sine) ou utilizando o APP Sine Fácil.  

 Baixe o APP Sine Fácil para Android 

(https://play.google.com/store/apps/details?id=br.gov.dataprev.sinefacil&hl=pt_BR)  

Baixe o APP Sine Fácil para Apple iOS (https://apps.apple.com/br/app/sine-facil/id1251035126)   

  

 

 

https://www.gov.br/pt-br/servicos/buscar-emprego-no-sistema-nacional-de-emprego-sine
https://www.gov.br/pt-br/servicos/buscar-emprego-no-sistema-nacional-de-emprego-sine
https://play.google.com/store/apps/details?id=br.gov.dataprev.sinefacil&hl=pt_BR


 
 
SEGURO DESEMPREGO: 
 
 

O Seguro Desemprego é um benefício concedido ao trabalhador dispensado involuntariamente. 

Para solicitá-lo acesse o “Portal Gov.br” (https://www.gov.br/pt-br/servicos/solicitar-o-seguro-desemprego) ou o 

aplicativo da Carteira de Trabalho Digital. Nestes canais também é possível fazer o 

acompanhamento da solicitação e entrar com recursose o seu benefício for negado.  

  

Baixe o APP Carteira de Trabalho Digital para Android 

(https://play.google.com/store/apps/details?id=br.gov.dataprev.carteiradigital)  

Baixe o APP Carteira de Trabalho Digital para Apple iOS (https://apps.apple.com/br/app/carteira-de-trabalho-

digital/id1295257499)  

Após o cadastro do seguro desemprego pelos canais eletrônicos, é necessário enviar para o e-
mail: patsd.guaratingueta@gmail.com , os seguintes documentos, para que se possa ser feito a 
liberação das parcelas do seguro desemprego: 
 

- Rescisão de contrato 
- comprovante do saque do FGTS 
- RG e CPF 

https://www.gov.br/pt-br/servicos/solicitar-o-seguro-desemprego
https://play.google.com/store/apps/details?id=br.gov.dataprev.carteiradigital) 
https://apps.apple.com/br/app/carteira-de-trabalho-digital/id1295257499) 
https://apps.apple.com/br/app/carteira-de-trabalho-digital/id1295257499) 
mailto:patsd.guaratingueta@gmail.com


 

CARTEIRA DE TRABALHO 
 

Carteira de Trabalho Digital  

A Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) agora é digital, facilitando a vida dos 

trabalhadores que terão o documento à mão sempre que precisarem fazer uma consulta. Na 

hora da contratação basta informar o número do CPF e todas as experiências profissionais 

formais estarão no aplicativo.  

Acesse o “Portal Gov.br” (https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-a-carteira-de-trabalho) ou 

utilize o APP Carteira de Trabalho Digital.  

  

Baixe o APP Carteira de Trabalho Digital para Android 

(https://play.google.com/store/apps/details?id=br.gov.dataprev.carteiradigital)  

Baixe o APP Carteira de Trabalho Digital para Apple iOS (https://apps.apple.com/br/app/carteira-de-

trabalho-digital/id1295257499)  

  

 

https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-a-carteira-de-trabalho
https://play.google.com/store/apps/details?id=br.gov.dataprev.carteiradigital) 
https://apps.apple.com/br/app/carteira-de-trabalho-digital/id1295257499
https://apps.apple.com/br/app/carteira-de-trabalho-digital/id1295257499


 


