
         
 

                                                       

                                  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. 

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. 

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. 



Mecânico 

    Candidatos da região. Ter 

experiência informal como mecânico, 

montador automotivo, lubrificador 

ou alinhador automotivo. Não é 

necessário experiência comprovada 

na Carteira de trabalho. 

Ensino Médio Sim Não A combinar. 

Carreteiro 

Candidatos de Guaratinguetá e 

Região, Exige CNH E, 

disponibilidade para viagens por 

todo o Brasil. 

Ensino 

Fundamental 
Sim Sim A combinar. 

Farmacêutico  

Somente candidatos de 

Guaratinguetá. Dispensação de 

medicamentos e toda a 

responsabilidade técnica da loja. 

 

Superior completo Sim  Não 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. 

Encarregado de seção 

de controle de produção 

Candidatos de Guaratinguetá. 

encarregado de produção, liderará 

equipe no fracionamento de frios e 

suínos, carga e descarga. 

Disponibilidade de horários, segunda 

a sábado. 

Ensino médio Sim Sim R$1800,00 

Defumador de carnes e 

pescados 

Candidatos de Guaratinguetá. 

Responsável por realizar a pesagem 

e defumação dos produtos. 

Disponibilidade de horários (Tarde e 

noite) de Segunda a sábado.  

Ensino médio Sim Sim R$1600,00 



Administrador Rural 

Candidatos da região. Morar na 

fazenda, conhecimento em trato de 

animais e agricultura, Experiência 

de serviços anteriores.Possuir CNH 

Categoria C ou acima. 

Ensino fundamental Sim Sim A combinar. 

Carpinteiro 

 

Candidatos de Guaratinguetá e 

Lorena. Efetuar trabalhos de 

carpintaria, cortando, 

armando,instalando e reparando 

peças de madeira, utilizando 

ferramentas manuais e mecânicas. 

Instalar e ajustar esquadrias de 

madeira e outras peças tais como: 

janelas, portas, escadas,rodapés, 

divisórias, forros e guardições. 

Ensino 

Fundamental 
Sim Sim A combinar. 

Auxiliar de Cozinha 

Auxiliar de cozinha. Somente 

candidatos de Guaratinguetá. Fazer 

salgados árabes como esfihas e 

atender aos clientes. Obrigatório 

experiência. 

Ensino Médio Sim Sim A combinar 

Mecânico de Veículos 

Candidatos de Guaratinguetá e 

Aparecida. Elaborar planos de 

manutenção; Realizar manutenções 

de motores, sistemas e partes de 

veículos automotores. Substituir 

peças, reparar e testar desempenho 

de componentes e sistemas de 

veículos.  

Ensino Médio Sim Sim A combinar. 

Eletricista residencial 

Candidatos de Guaratinguetá e 

Lorena. Montar, ajustar, instalar, 

manter e reparar aparelhos e 

equipamentos elétricos e, tais como 

motores, dínamos, instrumentos, 

aparelhos transmissores e receptores 

de sinais, aparelhos eletro-doméstico, 

Ensino Médio Sim Sim A combinar. 



 

 

 

 

 

computadores e equipamentos 

auxiliares e aparelhos de controle e 

regulagem de corrente. 

Vendedor de loja 
Candidatos de Guaratinguetá e 

Aparecida. Ter experiência com 

vendas. 

Ensino Médio Sim Sim A combinar. 



O atendimento de VAGAS será 

realizado das 13h ás 16h, os 

documentos necessários são RG, CPF 

E CARTEIRA DE TRABALHO. 


