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Ocupação Descrição Escolaridade 

Exige 

Experiência 

(Mínimo 06 

meses) 

Em 

CTPS 

Faixa 

Salarial 

Operador de máquina 

de corte: (Térmico, gás, 

plasma e laser) 

Candidatos de Guaratinguetá, 

Aparecida e Lorena. Necessária 

vivência recente na função em 

empresa do segmento industrial, 

operação em máquina de corte 

térmico, gás, plasma e laser.  

Necessária experiência em 

carteira de trabalho. Trabalhar 

em Resende.  

Ensino Médio 

completo 
Sim Sim A combinar 

Operador 

eletromecânico 

Candidatos de Guaratinguetá, 

Aparecida e Lorena. Formação 

técnica completa, NR 10 e NR 35. 

Necessária vivência recente na 

função em empresa industrial, 

manutenção preventiva e 

corretiva em pontes rolantes, 

talhas, cilindros, motores, painéis 

elétricos, unidades hidráulicas e 

circuitos pneumáticos. Necessária 

experiência em carteira de 

Ensino médio 

completo 
Sim Sim A combinar 



trabalho.  Trabalhar em Resende 

Pintor industrial 

Candidatos de Guaratinguetá, 

Aparecida e Lorena.  Necessária 

vivência recente na função e 

prática com preparo de peças, 

pintura de cabine e jateamento, 

retoque de peças. 

Ensino médio 

completo 
Sim Sim A combinar. 

Soldador 

Candidatos de Guaratinguetá, 

Aparecida e Lorena. Curso de 

solda mig/mag. necessária 

vivência recente na função com 

solda mig/mag em peças pesadas. 

desejável prática com leitura e 

interpretação de desenhos técnicos 

e habilidade com equipamento de 

mediação. formação em 

caldeiraria pesada e operação de 

pontes serão diferenciais. 

Ensino médio 

completo 
Sim Sim A combinar. 

Operador de 

Escavadeira ou 

Retroescavadeira 

Candidatos de Guaratinguetá e 

Lorena. Irá operar equipamentos 

de escavação e carregamento, 

confeccionando valas para 

bueiros, drenos, canaletas, 

retificação e limpeza de canais, 

escavação e carga de solos, 

remoção de solo mole, 

acabamento de taludes, remoção 

de rocha detonada e outros, 

conforme orientação de superior 

Ensino médio 

completo 
Sim Sim A combinar. 



 

 

 

 

 

imediato, a fim de atender os 

trabalhos de produção e limpeza 

de fundações. Obrigatório curso 

em uma das áreas. 

Auxiliar de produção no 

setor Alimentício de 

carnes 

Candidatos de Guaratinguetá e 

Lorena. Realizar cortes de bacon, 

embalagem a vácuo e a pesagem 

dos produtos. 

Ensino Médio 

completo 
Não Não A combinar. 

Defumador 

Candidatos de Guaratinguetá e 

Lorena. Responsável por realizar 

a pesagem e defumação dos 

produtos. 

Ensino Médio 

completo 
Não  Não A combinar. 



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.  


