
 
         

 
                                                       

                                  PAT-GUARATINGUETÁ-SP     
  

Ocupação Descrição Escolaridade 

Exige 

Experiência 

(Mínimo 06 

Meses) 

Em 

CTPS 
Faixa Salarial 

Auxiliar Técnico em 

eletrônica 

Candidatos de Guaratinguetá e 

região. Necessário técnico em 

eletrônica ou cursando. 

Ensino Médio Sim Sim A combinar 

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. 

Vigilante 

Candidatos de Guaratinguetá, 

Lorena, Aparecida e Cachoeira 

Paulista, irá atuar como Vigilante 

de segurança pessoal privada com 

experiência de 1 ano comprovada 

Ensino Médio Sim Sim A combinar. 



em Carteira de Trabalho. 

 

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. 

Coordenador de RH 

Candidatos de Guaratinguetá e 

Lorena. Coordenar o 

departamento de recursos 

humanos atuando com 

treinamento, recrutamento e 

seleção, admissão e demissão de 

funcionários, folhas de 

pagamentos e calculo rescisórios e 

de ferias, ponto eletrônico, 

desenvolver planos de benefícios e 

salários, experiência com gestão 

de equipe, desejável conhecimento 

no sistema pro soft. Ensino 

superior completo recursos 

humanos ou administração de 

empresas . 

Ensino Superior 

Completo  
Sim Sim A combinar. 

Cozinheiro 

Somente candidatos de 

Guaratinguetá. Fazer todos tipos 

de pratos, obrigatório experiência 

na carteira de trabalho. 

Ensino Médio Sim Sim A combinar. 



 

 

 

Garçom 

Somente candidatos de 

Guaratinguetá. Fazer os pedidos, 

servir comidas e bebidas, com 

experiência na carteira de 

trabalho. 

Ensino 

Fundamental 
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. 

 

Churrasqueiro 

Somente candidatos de 

Guaratinguetá, irá ascender a 

churrasqueira, montagem e 

preparo dos espetos, assar espetos, 

limpeza e manutenção da 

churrasqueira e do local de 

trabalho. 

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.  


