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Oportunidades para pessoas com deficiência

  

Ocupação Descrição Escolaridade 

Exige 

Experiência 

(Mínimo 06 

meses) 

Em 

CTPS 

Faixa 

Salarial 

Auxiliar de Limpeza 

 

Somente para candidatos de 

Guaratinguetá portadores de 

deficiência. 

Ensino 

fundamental 

Incompleto 

Não  Sim R$ 1253,03.  



Apontador de campo 

Candidatos de Guaratinguetá, 

Lorena e Aparecida. Realizará 

levantamentos e registros da 

mão de obra no canteiro, 

distribuirá ordens de serviço e 

acompanhará medição. 

Fiscalizará a frequência de 

ponto e controla entrada e 

saída de materiais em estoque. 

Ensino médio 

completo 
Não Não R$1.500,00. 

Arquivista de 

documentos 

Candidatos de Guaratinguetá, 

Lorena e Aparecida. Irá 

auxiliar no controle de registro 

de documentos, conferência de 

versão e revisão de documentos 

recebidos e manter atualizados 

documentos físicos e virtuais 

em sistema. 

Ensino médio 

completo  
Não Não R$1.500,00. 

Assistente 

administrativo 

Candidatos de Guaratinguetá, 

Lorena e Aparecida. Irá 

realizar atendimento a clientes 

e fornecedores (telefone / e-

mail); Recepção, registro e 

encaminhamento de 

documentos e amostras; 

Controle de documentos junto 

ao Correio, Fedex, SEDEX e 

Ensino médio 

completo 
Não Não R$1.800,00. 



motoboys; Controlar as 

necessidades de materiais de 

escritório; Apoio às demandas 

de suprimentos (orçamentos, 

requisições e compras); 

Preparar envelopes e outras 

correspondências para envio. 

Encanador industrial 

Candidatos de Guaratinguetá, 

Lorena e Aparecida. 

Operacionalizam projetos de 

instalações de tubulações, 

definem traçados e 

dimensionam tubulações; 

especificam, quantificam e 

inspecionam materiais; 

preparam locais para 

instalações, realizam pré-

montagem e instalam 

tubulações. Realizam testes 

operacionais de pressão de 

fluidos e testes de 

estanqueidade. Protegem 

instalações e fazem 

manutenções em equipamentos 

e acessórios. 

Ensino médio 

Completo 
Não  Não R$2.200,00. 



 

Para os candidatos portadores de deficiência que desejam participar 

favor comparecer a partir das 12:30h com RG, CPF, Carteira de 

trabalho (física ou digital) e laudo médico com CID. 

Operador de 

subestação 

Candidatos de Guaratinguetá, 

Aparecida e Lorena Irá fazer 

manobras em circuitos 

elétricos realizar a leitura de 

equipamentos (voltímetros e 

amperímetros) monitorar 

sistema elaborar documentos 

preencher relatórios, ensino 

médio completo, curso básico 

em elétrica curso NR10, 

disponibilidade para trabalhar 

em São Paulo. 

Ensino médio 

completo  
Não Não R$1.281,00. 


