
 
         

 
                                                       

                                  PAT-GUARATINGUETÁ-SP     
  

Ocupação Descrição Escolaridade 

Exige 

Experiência 

(Mínimo 06 

Meses) 

Em 

CTPS 
Faixa Salarial 

Chaveiro  

Apenas candidatos de 

Guaratinguetá, chaveiro 

automotivo (codificada, abertura e 

confecção de chaves), atuará 

também como chaveiro 

residencial (abertura e confecção 

de chave), troca de segredo e 

pequenos reparos, conhecimento 

básico em mecânica e alarmes, 

CNH B. 

Ensino Médio Sim Sim A combinar. 

Vendedor pracista 

Candidatos de Guaratinguetá, 

Lorena e Aparecida. Realizar 

vendas para mercadinho e 

pequenos varejos na área de 

supermercado, oferecer os 

produtos da empresa. Habilitação 

A ou B. Ter veículo próprio. 

Ensino Médio Sim Não A combinar. 



Cozinheiro 

Somente candidatos de 

Guaratinguetá. Fazer todos tipos 

de pratos, obrigatório experiência 

na carteira de trabalho. 

Ensino Médio Sim Sim A combinar. 

Contador 

Candidatos de Guaratinguetá, 

Lorena e Aparecida. Exercer 

atividades contábeis, auxiliar o 

setor fiscal, entregar declarações, 

balanço e balancete. Obrigatório 

ensino superior em Ciências 

Contábeis e experiência de no 

mínimo 2 anos. 

Ensino Superior Sim Sim 
A combinar. 

 

Atendente Barista 

Somente candidatos de 

Guaratinguetá, atender os 

clientes, montar café, sucos e entre 

outros. Obrigatório experiência na 

área. 

Ensino Médio Sim Sim A combinar. 

Auxiliar de 

cozinha/Doceiro 

Somente candidatos de 

Guaratinguetá. Fazer doces e 

salgados de café da tarde e 

atender aos clientes. Obrigatório 

experiência. 

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. 

 

Ensino Superior Sim Sim A combinar. 



Mecânico de freios 

Candidatos de Guaratinguetá e 

Lorena. Mecânico especialista em 

suspensão e freios. Obrigatória 

experiência. 

Ensino Médio Sim Sim A combinar. 

Representante 

comercial 

Candidatos de Guaratinguetá e 

região, trabalhará com sistema de 

MEI, os candidatos(as) deverão 

possuir experiência no ramo 

alimentício, área de vendas, 

habilitação A ou B e veículo 

próprio, irá abranger atendimento 

no vale do Paraíba. 

Ensino Médio Sim Sim A combinar. 

Auxiliar técnico de 

Eletrônico 

Candidatos de Guaratinguetá e 

região. Necessário técnico em 

eletrônica ou cursando. 

 

Ensino Médio  Sim Sim A combinar. 

Estágio na área 

comercial 

Somente candidatos de 

Guaratinguetá. Cursando ensino 

superior em Marketing, 

Comunicação, Administração, 

Gestão, entre outros da área 

comercial. Possuir boa 

argumentação, perfil 

comunicativo, dinâmico e que 

saiba trabalhar com metas e 

objetivos. 

Superior 

incompleto 
Não  Não R$900,00 

Armador 

    Candidatos de Guaratinguetá e 

Lorena. Irá atuar na área de 

construção civil. Ter experiência 

na carteira de trabalho. 

Ensino 

Fundamental 
Sim Sim A combinar. 



Carpinteiro 

    Candidatos de Guaratinguetá e 

Lorena. Irá atuar na área de 

construção civil. Ter experiência 

na carteira de trabalho. 

Ensino 

Fundamental 
Sim Sim A combinar. 

Técnico mecânico de 

equipamentos médicos 

Candidatos de Guaratinguetá e 

Lorena. Realizar a manutenção de 

equipamentos médicos, preventiva 

e corretiva. Abertura e 

fechamento de OS e inventário. 

Obrigatório técnico em eletrônica 

e mecatrônica. 

Ensino Médio Sim Não A combinar. 

Vendedor interno 

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 Sim Sim A combinar. 

Garçom 

Somente candidatos de 

Guaratinguetá. Irá fazer os 

pedidos, servir comidas e bebidas, 

com experiência na carteira de 

trabalho. 

Ensino Médio Sim Sim A combinar. 

Pintor 

Candidatos de Guaratinguetá e 

Lorena, irá atuar como pintor de 

obras, ter disponibilidade para 

trabalhar em outra cidade, à 

combinar com o empregador. 

Ensino 

Fundamental 
Sim Sim A combinar. 

Churrasqueiro 

Candidatos de Guaratinguetá, irá 

ascender a churrasqueira, 

montagem e preparo dos espetos, 

assar espetos, limpeza e 

manutenção da churrasqueira e 

Ensino Médio Sim Sim A combinar. 



 

 

O SEGURO-DESEMPREGO deve 

ser agendado pelo telefone (12) 

31323744 ou presencialmente. 

O atendimento de VAGAS será 

realizado das 13h ás 16h, os 

do local de trabalho. 



documentos necessários são RG, CPF 

E CARTEIRA DE TRABALHO. 


