
 
         

 
                                                       

                                  PAT-GUARATINGUETÁ-SP     
  

Ocupação Descrição Escolaridade 

Exige 

Experiência 

(Mínimo 06 

meses) 

Em 

CTPS 
Faixa Salarial 

Operador de Logística 

    Candidatos de Guaratinguetá e 

Lorena, irá operar empilhadeira 

(movimentação de racks com 

vidros), fazer carregamento e 

descarregamento de caminhões, 

exige ensino médio completo, 

experiência em carteira. 

Ensino Médio Sim Sim A combinar 

Preparador de 

Ferramentas 

    Candidatos de Guaratinguetá e 

Lorena, atuará no atendimento a 

produção, preparação e 

manutenção preventiva e 

corretiva de ferramentas, exige 

ensino médio completo e 

experiência em carteira. 

Ensino Médio Sim Sim A combinar 

Chaveiro 

    Candidatos de Guaratinguetá, 

Chaveiro Automotivo (abertura e 

confecção de chaves), atuará 

também como Chaveiro 

Residencial (abertura e confecção 

de chave), troca de segredo e 

Ensino Médio Não Não A combinar 



pequenos reparo. 

Representante 

Comercial 

    Candidatos de Guaratinguetá e 

região, irá atuar como 

representante comercial, 

necessário experiência e 

graduação completa em qualquer 

área, disponibilidade de horário, 

CNH e veiculo próprio, exige 

experiência em vendas e 

habilidade em informática. 

Superior Completo Sim Sim A combinar 

Vendedor Interno 

    Candidatos de Guaratinguetá. 

Será responsável pela captação 

interna e externa de leads, 

atendimento ao cliente, captação 

ativa via telefone. 

Ensino Médio Sim Sim A combinar 

Operador de Trator 

Esteira 

Candidatos de Guaratinguetá. 

Necessária experiência em 

carteira de trabalho e curso de 

tratorista. 

Ensino Médio Sim  Sim A combinar 

Operador de 

Retroescavadeira 

Candidatos de Guaratinguetá. 

Necessária experiência em 

carteira de trabalho e curso de 

Op. De Retroescavadeira. 

Ensino Médio Sim  Sim  A combinar 

Operador de 

Motoniveladora  

Candidatos de Guaratinguetá. 

Necessária experiência em 

carteira de trabalho e curso de 

Op. Motoniveladora. 

Ensino Médio Sim Sim A combinar 



 

 

 

 

 

 

Operador 

Pácarregadora 

Candidatos de Guaratinguetá. 

Necessária experiência em 

carteira de trabalho e curso de 

Op. De Pá Carregadeira. 

Ensino Médio  Sim  Sim  A combinar 

Motorista de caminhão-

basculante 

     Candidatos de Guaratinguetá. 

Necessária experiência em 

carteira de trabalho e CNH D 

 

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.  


