
         
 

                                                       

                                  PAT-GUARATINGUETÁ-SP     
  

Ocupação Descrição Escolaridade 

Exige 

Experiência 

(Mínimo 06 

meses) 

Em 

CTPS 

Faixa 

Salarial 

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 

formulários. Obrigatórios: Ensino 

Técnico Completo em Química ou 

Ensino Superior Completo ou em 

andamento (último ano) em 

Química, Eng. Química, 

Ensino médio 

completo  
Sim Sim A combinar. 



Conhecimento intermediário em 

Excel e Inglês intermediário. 

QUIMICA: TÉCNICO 

COMPLETO Ou superior 

cursando (mínimo 6 meses). 

Serrador de mármore 

Somente candidatos de 

Guaratinguetá. Serrar as chapas, 

descarregar as chapas, Manter 

limpo o ambiente e as ferramentas 

de trabalho. Obrigatório ter 

experiência. 

Fundamental 

Completo 
Sim Sim A combinar. 

Representante 

comercial 

Somente candidatos de 

Guaratinguetá. Irá visitar lojas de 

materiais para construção, 

elétrica e hidráulica na região de 

Roseira até Lorena. Ter 

disponibilidade para abrir MEI, 

CNH e veículo próprio. 

Ensino médio 

completo 
Sim Sim A combinar. 

Mecânico de 

manutenção industrial 

Candidatos de Guaratinguetá, 

Aparecida e Lorena com 

experiência em indústria química. 

Obrigatório NR33, NR35 e 

desejável NR20. Necessário curso 

relacionado à função, 

conhecimento em equipamentos 

rotativos e interpretação desenho 

técnico. 

Ensino médio 

completo 
Sim Sim A combinar. 

Caldeireiro industrial 

Candidatos de Guaratinguetá, 

Aparecida e Lorena com 

experiência em indústria química. 

Obrigatório NR33, NR35 e 

desejável NR20. Necessário curso 

relacionado à função, 

Ensino médio 

completo 
Sim Sim A combinar. 



conhecimento em dobramento de 

chapa e leitura e interpretação de 

desenho técnico. 

Soldador industrial 

Candidatos de Guaratinguetá, 

Aparecida e Lorena com 

experiência em indústria química. 

Necessário conhecimento em solda 

(mig, mag tig). Obrigatório NR33 

e NR35 e desejável NR 20. 

Ensino médio 

completo 
Sim Sim A combinar. 

Encanador industrial 

Candidatos de Guaratinguetá, 

Aparecida e Lorena com 

experiência em indústria química. 

Obrigatório NR33, NR35 e 

desejável NR20. Necessário curso 

relacionado a função, 

conhecimento e confecção de 

isométrico e fabricação de 

tubulação de aço inox. 

Ensino médio 

completo 
Sim Sim A combinar. 

Operador de caixa 

Candidatos de Guaratinguetá e 

Aparecida. Irá realizar 

atendimento ao telefone, 

recebimento, lançamento de saída 

e chegada de motoboy. 

Ensino médio 

completo 
Sim Sim R$ 1.600,00. 

Soldador 

Somente candidatos de 

Guaratinguetá. Irá soldar peças 

metálicas, tubulações e conjuntos 

mecânicos 

Ensino médio 

completo 
Sim Sim A combinar. 



 

 

 

 

 

 

 

Vendedor interno 

Candidatos de Guaratinguetá e 

Aparecida. Vendedor de peças 

para linha diesel (vans, 

caminhonetes e caminhões). 

Ensino médio 

completo 
Sim Sim R$ 1.100,00. 

Advogado  

Candidatos de Guaratinguetá, 

Aparecida, Lorena e Potim.  Irá 

realizar o tendimento aos clientes, 

desenvolvimento de petições 

iniciais, audiências, etc em um 

escritório de advocacia em Potim. 

 

Ensino superior 

completo 
Sim Sim A combinar. 



Exclusivas para portadores de deficiência: 

 

Apontador de campo 

(exclusiva para pessoas 

com deficiência) 

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 

(exclusiva para pessoas 

com deficiência) 

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 

(exclusiva para pessoas 

com deficiência) 

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 motoboys; 

Controlar as necessidades de 

materiais de escritório; Apoio às 

Ensino médio 

completo 
Não Não R$1.800,00. 



 

 

 

demandas de suprimentos 

(orçamentos, requisições e 

compras); Preparar envelopes e 

outras correspondências para 

envio. 

Encanador industrial 

(exclusiva para pessoas 

com deficiência) 

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. 

Auxiliar de 

almoxarifado 

(exclusiva para pessoas 

com deficiência)  

Candidatos de Guaratinguetá, 

Lorena e Aparecida. Auxiliar nas 

demandas de controle de estoque 

através de registros apropriados, 

com anotação de entradas e 

saídas. 

Ensino médio 

completo 
Não Não R$1.500,00. 



Com o retorno da Fase Laranja, voltamos com o atendimento 

presencial. 

 Seguro-Desemprego: Somente com agendamento. Feito de 

forma presencial ou por telefone (12) 3132-3744 

 Cadastro e consulta de vagas: 12h30 às 16h, trazer RG, CPF 

e Carteira de trabalho. (Será realizado o atendimento de 

uma pessoa por vez.) 

 Aos candidatos portadores de deficiência que desejem 

participar dos processos seletivos, favor comparecer a partir 

das 12:30h com RG, CPF, Carteira de trabalho (física ou 

digital) e laudo médico com CID. 

 


