
 
         

 
                                                       

                                  PAT-GUARATINGUETÁ-SP     
  

Ocupação Descrição Escolaridade 

Exige 

Experiência 

(Mínimo 06 

Meses) 

Em 

CTPS 
Faixa Salarial 

Motorista de veículo 

pesado 

Candidatos de Guaratinguetá e 

região. 

Transportar veículo com produto 

perigoso para diversas regiões do 

Brasil. 

Ensino 

Fundamental 
Sim Sim R$ 2137,00  

Executivo de Vendas 

Pleno 

    Candidatos de Guaratinguetá, 

Lorena ou Cruzeiro, irá realizar 

vendas porta a porta, prospectar 

novos negócios e fazer a gestão de 

contas adquiridas, Realizar a 

gestão da rotina e de indicadores, 

Ensino Superior Completo ou 

cursando área administrativa ou 

correlatas. 

Ensino Superior 

completo ou 

cursando 

Sim Sim R$2742,85 

Auxiliar Técnico em 

eletrônica 

Candidatos de Guaratinguetá e 

região. Necessário técnico em 

eletrônica ou cursando. 

Ensino Médio Sim Sim A combinar 



Farmacêutica (o) 

Farmacêutica com experiência em 

Farmácia de Manipulação, e 

Visitação médica. 

Disponibilidade para atuar em 

Pindamonhangaba, 

Guaratinguetá e Lorena. 

Superior Completo Sim Sim A combinar 

Caseiro 

    Candidatos de Guaratinguetá e 

região, preferência por casal, O 

Homem (irá realizar serviços 

gerais de sítios e fazendas) e a 

Mulher (irá fazer a limpeza da 

residência, faxina da casa, 

residência e capela). Benefício: 

residência no local para o casal 

com locação residencial. 

Ensino 

Fundamental 
Sim Não 

R$80,00/dia 

(Homem) 

 

R$50,00/dia 

(mulher) 

Auxiliar de enfermagem 

    Candidatos de Guaratinguetá, 

com condução própria, duas vezes 

por semana das 13h às 14h. 

Atuará no serviço de homecare 

específico para auxiliar no banho 

de idoso com Alzheimer acamado. 

Ensino Técnico em 

Enfermagem 
Sim Não A Combinar 

Mecânico 

(Suspensão e freio) 

Candidatos de Guaratinguetá e 

Lorena.  

Manutenção de suspensão, freios, 

alinhamento e balanceamento. 

Ensino Médio Sim Sim R$ 1600,00 

Cozinheiro 

Somente candidatos de 

Guaratinguetá. Irá realizar 

almoço para 6 pessoas em uma 

empresa pequena. Obrigatório 

experiência. 

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.  


