
 
         

 
                                                       

                                  PAT-GUARATINGUETÁ-SP     
  

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. 

Soldador 

Irá unir peças de ligas metálicas 

usando processos de soldagem mig 

mag e acompanhar o processo do 

inicio ao fim, trabalho em Itatiaia 

RJ, vaga temporária, transporte 

fretado e refeição na empresa, 

candidatos de Guaratinguetá e 

região 

Ensino Médio 

completo 
Sim Sim A combinar. 



Pintor industrial 

Jatear peças antes da pintura 

para eliminar imperfeições, 

executar pinturas, preparar as 

peças e realizar o processo do 

inicio ao fim. Candidatos de 

Guaratinguetá e região. Trabalho 

em Itatiaia RJ, transportes 

fretado e refeição na empresa. 

Ensino Médio 

completo 
Sim Sim A combinar. 

Auxiliar administrativo 

    Candidatos de Guaratinguetá, 

exige graduação em 

administração de empresas ou 

áreas correlatas, executará 

serviços na área administrativa, 

irá fazer a captação e atendimento 

de clientes. 

Ensino Superior Não Não A combinar. 

Auxiliar Eletricista 

    Candidato de Guaratinguetá, 

exige certificado NR10 e NR35, irá 

auxiliar na execução de serviços 

básicos em eletricidade como 

passagem de fios e lançamentos de 

cabos, montagem de caixa de 

tomada, caixas de passagem e 

montagem de infraestrutura em 

geral, manutenções elétricas 

residencial, comercial, industrial.  

Ensino Médio Sim Sim R$1524,00 

Eletricista Montador 

    Candidatos de Lorena e 

Guaratinguetá, exige experiência e 

certificado eletricista, nr10 e nr35, 

irá auxiliar nos afazeres e fará a 

montagem de infraestrutura de 

perfilado, eletroduto, eletrocalha, 

leito, etc. 

Ensino Médio Sim Sim A combinar. 



 

 

 

 

 

 

Auxiliar de Serviços 

Gerais 

    Moradores de Guaratinguetá, 

exige ensino médio completo, 

Executar trabalhos de limpeza e 

conservação em geral, utilizando 

os materiais e instrumentos 

adequados, e rotinas previamente 

definidas. 

Ensino Médio Não Não A combinar 

Acabador de Mármore e 

Granito 

    Moradores de Guaratinguetá, 

realizará serviço de polimento e 

corte em pedras de granito e 

mármore, trabalhando com 

lixadeira e serra de mármore. 

Ensino Médio Sim Sim 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.  


