
     
 

                                                       

                                  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  

Analista do Sistema da 

Qualidade 

Moradores de  Guaratinguetá,  

Potim, Aparecida ou Atuará na 

gestão e execução de atividades 

relacionadas a implantação de 

sistemas de gestão e certificações 

de produto e processos têxteis; 

Análise de requisitos de órgãos 

sanitários de internacionais para 

registro de produtos; Análise de 

Lista de Substâncias Restritas; 

Atualização de planilhas de 

análises de matérias-primas; 

Orçamentos de análises 

laboratoriais; Contato com 

organismos internacionais: 

contratos, submissão de 

Ensino médio 

completo  
Sim Sim A combinar. 



formulários. Obrigatórios: Ensino 

Técnico Completo em Química ou 

Ensino Superior Completo ou em 

andamento (último ano) em 

Química, Eng. Química, 

Conhecimento intermediário em 

Excel e Inglês intermediário. 

QUIMICA: TÉCNICO 

COMPLETO Ou superior 

cursando (mínimo 6 meses). 

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. 

Ajudante de processos 

Somente candidatos de 

Guaratinguetá. 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 

empilhados em paletes, com o 

Ensino médio 

completo  
Não Não 

R$ 1.356,00  

 



auxilio de paleteiras hidráulicas e 

elétricas não embarcadas.  

Assistente de 

programação. 

Candidatos de Guaratinguetá, 

Aparecida e Lorena. Desejável 

cursando logística. Ter 

disponibilidade de horário e 

experiência na área. 

Conhecimento em notas fiscais 

será diferencial. 

Ensino médio 

completo  
Sim Sim 

R$ 1.333,44  

 

Técnico de Segurança 

do trabalho 

Candidatos de Guaratinguetá, 

Aparecida e Lorena e Potim. 

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 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. 

Ensino médio 

completo  
Sim Sim A combinar. 

Alinhador de Pneus 

Candidatos de Guaratinguetá, 

Aparecida e Lorena. Mecânico de 

suspensão, somente com 

conhecimento de alinhamento e 

balanceamento, cambagem e 

Ensino fundamental 

Completo 
Sim Sim A combinar. 



 

Com o retorno da Fase Laranja, voltamos com o atendimento 

presencial. 

 Seguro-Desemprego: Agendamento presencial 

ou por telefone (12) 3132-3744 

suspensão de automóveis. 

Atendimento técnico 

externo 

Candidatos de Guaratinguetá, 

Aparecida e Lorena. O técnico 

deverá ter experiência com 

atendimento, redes e manutenção 

de computadores, irá realizar 

atendimento externo. Obrigatório 

técnico em informática. 

 

Ensino médio 

completo  
Sim Sim A combinar. 



 Consulta de vagas: 12h30 às 16h, trazer RG, 

CPF e Carteira de trabalho, (Será realizado o 

atendimento de uma pessoa por vez.) 


