
 
         

 
                                                       

                                  PAT-GUARATINGUETÁ-SP     
  

Ocupação Descrição Escolaridade 

Exige 

Experiência 

(Mínimo 06 

meses) 

Em 

CTPS 

Faixa 

Salarial 

Caldeireiro 

Candidatos de Guaratinguetá, 

Aparecida e Lorena. Efetuar 

traçagens, montagens, calibragens 

simples a frio e a quente, 

nivelamento de peças com nível e 

mangueiras, ponteamentos em 

estruturas simples, cortes simples 

com maçarico para confecção de 

peças em chapas e perfis; 

nivelamento de turning-rolls. 

Conhecimento de instrumentação 

de caldeiraria como trenas, 

réguas, níveis de bolha, mangueira 

de nível. Experiência com 

caldeiraria materiais de grande 

espessura. 

Ensino médio 

completo 
Sim Sim A combinar. 



Mecânico de 

manutenção de pontes-

rolantes 

Candidatos de Guaratinguetá, 

Cruzeiro, Lorena e Cachoeira 

Paulista. 

Realizar a manutenção elétrica e 

mecânica em pontes rolantes. 

Ensino Médio 

completo 
Sim Sim A combinar. 

Eletricista Auxiliar  

Candidatos de Guaratinguetá e 

Lorena. Auxiliar na execução de 

serviços básicos em eletricidade 

como passagem de fios e 

lançamento de cabos, montagem 

de caixas, de passagem e 

montagem e infraestrutura em 

geral, manutenções elétricas 

residencial, comercial, industrial. 

ter experiência em ferramentas 

manuais e organização e limpeza 

da área de trabalho, ter curso 

NR10 e NR35. 

Ensino médio 

completo 
Sim Sim R$ 1.411.88 

Encarregado de 

Supermercado 

(líder de loja) 

Candidatos de Guaratinguetá e 

Lorena. Experiência em gestão de 

pessoas bem como ter atuado em 

frente de caixa. Necessário ter 

Ensino Superior completo ou 

cursando Administração e 

condução própria. 

Ensino superior 

incompleto 
Sim  Sim A combinar 

Contador 

Vaga para Guaratinguetá e 

região, será responsável por 

garantir o fechamento contábil 

mensal, elaborar relatórios 

gerenciais, apurações de tributos. 

Ter experiência em lucro real, 

balancete, conhecimento em 

pacote office. Obrigatório curso 

Ensino superior 

completo 
Sim Sim A combinar. 



superior de ciências contábeis com 

CRC ativo. 

Motorista carreteiro 

Somente candidatos de 

Guaratinguetá. Irá transportar, 

coletar e entregar cargas em 

geral;  Movimentar cargas 

volumosas e pesadas; operar 

equipamentos, realizar inspeções e 

reparos em veículos; vistoriar 

cargas, além de verificar 

documentação de veículos e de 

cargas; se assegurar da 

regularidade do transporte, 

veículo e equipamentos; as 

atividades são desenvolvidas em 

conformidade com normas e 

procedimentos técnicos e de 

segurança. Obrigatório curso 

MOPP. 

 

Ensino médio 

completo 
Sim Sim R$ 1.932,68. 

Mecânico de automóveis  

Candidatos de Guaratinguetá, 

Aparecida e Lorena. Será 

responsável pela realização de 

processos de reparos, preparação 

de entrega de veículos e instalação 

de suportes em geral. Obrigatório 

possuir CNH categoria B. 

Ensino médio 

completo 
Sim Sim R$1.988,00. 



Representante 

comercial 

Somente candidatos de 

Guaratinguetá. Será responsável 

pela representação comercial em 

uma empresa de doces em geral, 

ter veiculo próprio. 

Ensino médio 

completo 
Sim Não A combinar. 

Forneiro (pizzaria) 

Somente candidatos de 

Guaratinguetá. Ter experiência 

com forno a lenha e noção de 

abertura de massa. 

Ensino fundamental 

completo 
Sim Sim R$ 1.300,00. 

Soldador auxiliar 

Candidatos de Guaratinguetá, 

Aparecida e Lorena. Executar 

soldas estruturais simples (com 

eletrodo revestido e/ou 

MIG/MAG) em equipamentos não 

pressurizados e estruturas em 

geral. · Executar outras atividades 

no auxílio a soldadores a critério 

de seu superior imediato. Ler e 

interpretar desenhos e 

especificações no tocante a 

soldagem. 

Ensino médio 

completo 
Sim Sim A combinar. 

Operador de ponte 

rolante 

Candidatos de Guaratinguetá, 

Aparecida e Lorena. Operar 

ponte rolante para movimentação 

de tubos, diferencial experiência 

com ponte rolante botoeira e 

curso de solda SENAI. 

Ensino médio 

completo 
Sim Sim A combinar. 

Operador de produção 

Candidatos de Guaratinguetá, 

Lorena, Aparecida. Responsável 

por realizar lixamento de cordão 

de solda, limpeza interna de tubos, 

limpeza e organização geral da 

Ensino médio 

completo 
Sim Sim A combinar. 



 

 

 

área. Obrigatório curso técnico de 

soldador ou mecânico geral. 

Soldador 

Candidatos de Guaratinguetá, 

Aparecida e Lorena. Soldar em 

estruturas simples e equipamentos 

pressurizados utilizando processo 

arco submerso, preferencialmente 

nos processos MIG/MAG 

p/selagem de peças.  MIG-MAG 

para selagem de peças. Executar 

processos de soldagem atendendo 

especificações de materiais de 

adição. · Executar 

preferencialmente serviços de 

goivagens Experiência com 

soldagem manual de 

equipamentos pesados e soldagem 

de chapas e materiais de grande 

espessura. 

Ensino médio 

completo 
Sim Sim A combinar. 



 

OPORTUNIDADES EXCLUSIVAS PARA 

PORTADORES DE NECESSIDADES 

ESPECIAIS (PCD) 

 AUXILIAR DE LIMPEZA 

 OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS  

 AJUDANTE NA CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS 

 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

 CONTADOR (CRC ATIVO E ENSINO SUPERIOR EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS). 

 
Aos interessados nas oportunidades exclusivas para portadores de necessidades 

especiais devem possuir laudo médico atualizado, com CID e descrição da necessidade 

especial. Desejável experiência na função pretendida. 



 

Devido à fase de transição, voltamos a atender 

presencialmente com horário reduzido, limite de 

pessoas no local e seguindo as normas de 

distanciamento e higienização. 

O SEGURO-DESEMPREGO deve ser agendado 

pelo telefone (12) 31323744 ou presencialmente. 

O atendimento de VAGAS será realizado das 13h 

ás 16h, os documentos necessários são RG, CPF E 

CARTEIRA DE TRABALHO.  


