PAT-GUARATINGUETÁ-SP
Ocupação

Mecânico de
manutenção de pontesrolantes

Supervisor
administrativo

Descrição
Candidatos de Guaratinguetá,
Cruzeiro, Lorena e Cachoeira
Paulista.
Realizar a manutenção elétrica e
mecânica em pontes rolantes.
Somente candidatos de
Guaratinguetá. Responsável pela
gestão e controle das atividades de
atendimento da filial, visando
assegurar a qualidade do
atendimento aos clientes, o
crescimento e rentabilidade da
filial, ensino superior completo em
administração, carteira de
habilitação válida a mais de 2
anos.

Escolaridade

Exige
Experiência
(Mínimo 06
meses)

Em
CTPS

Faixa
Salarial

Ensino Médio
completo

Sim

Sim

A combinar.

Superior completo

Sim

Sim

A combinar.

Cozinheiro industrial

Eletricista Auxiliar

Encarregado de
Supermercado

Somente candidatados de
Guaratinguetá. Ter experiência
em cozinha industrial e em grande
proporção, auxiliar no enchimento
de marmitas e recipientes para o
transporte, bem como higienizar o
ambiente de trabalho e utensílios
como limpeza e organização da
cozinha.
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.
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 médio
completo

Sim

Sim

A combinar.

Ensino médio
completo

Sim

Sim

R$ 1.411.88

Ensino superior
incompleto

Sim

Sim

A combinar

Oficial de serviços
gerais na manutenção
de edificações
(exclusiva para pessoas
com deficiência)

Fiscal de prevenção de
perdas

Auxiliar de logística

Contador

Somente candidatos de
Guaratinguetá. Irá realizar
Ensino fundamental
tarefas manuais que exigem
completo
esforço físico: serviços de limpeza
e manutenção em repartições.
Candidatos de Guaratinguetá e
Lorena. Experiência profissional
na gestão no departamento de
Prevenção e Perdas e Riscos.
Vivência no gerenciamento dos
Ensino médio
processos Prevenção de Perdas e
completo
Riscos. Experiência em liderança
e capacitação de profissionais
dentro do departamento de
Prevenção e Perdas.
Candidatos de Guaratinguetá,
Aparecida e Lorena. Vaga
correta: Assistente de
programação. Irá Emitir nota
Ensino médio
fiscal, Realizar a contratação de
completo
Terceiros, Gerir Motorista
Terceiros, Acompanhar entrega
da Carga, check list do caminhão.
Vaga para Guaratinguetá e
região, será responsável por
garantir o fechamento contábil
mensal, elaborar relatórios
gerenciais, apurações de tributos.
Ensino superior
Ter experiência em lucro real,
completo
balancete, conhecimento em
pacote office. Obrigatório curso
superior de ciências contábeis com
CRC ativo.

Sim

Sim

R$ 1.228,00.

Sim

Sim

A combinar.

Sim

Sim

R$ 1.283,62.

Sim

Sim

A combinar.

Motorista carreteiro

Vendedor interno

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.
Candidatos de Guaratinguetá e
Aparecida. Somente com
experiência na carteira de
trabalho nessa área Vendedor de
peças para linha diesel (vans,
caminhonetes e caminhões)

Ensino médio
completo

Sim

Sim

Ensino médio
completo

Sim

Sim

R$ 1.232,68.

R$ 1.100,00

Com o início da fase vermelha, conforme decreto n° 65.545 de
três de março de 2021, do Governo do Estado de São Paulo, a
partir de segunda-feira 08/03 não será realizado atendimento

presencial para cadastro, vagas de emprego e o processo de
requerimento de seguro desemprego.
Diante desse cenário, os cidadãos que desejem se candidatar a
algum processo disponível no PAT deverão acessar o aplicativo
SINE fácil ou o portal Emprega Brasil disponibilizados pelo
Governo Federal.
Aos que desejam requerer o Seguro Desemprego, deverão
realizar o processo pelo aplicativo Carteira de Trabalho digital
ou pelo site: servicos.mte.gov.br. Estamos a disposição para
demais esclarecimentos através do telefone (12) 3132-3744.

