
         
 

                                                       

                                  PAT-GUARATINGUETÁ-SP     
  

Ocupação Descrição Escolaridade 

Exige 

Experiência 

(Mínimo 06 

Meses) 

Em 

CTPS 
Faixa Salarial 

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 

Vendedor de serviços 

Candidatos de Guaratinguetá e 

Aparecida. Realizar vendas de 

pacotes de serviços de internet e 

telefone. Obrigatória experiência na 

área. 

Ensino Médio Sim Sim A combinar. 

Mecânico diesel 

Somente candidatos de 

Guaratinguetá. Somente candidatos 

de Guaratinguetá. Realizar a revisão 

de rodas, cardan, portas de 

carroceria, mecânica em geral. 

Ensino 

Fundamental 
Sim Sim A combinar. 

Assistente de Marketing 

Candidatos de Guaratinguetá e 

Lorena. Realizar o pós venda, 

divulgação e comunicação da 

empresa. Ter CNH A ou B. Curso 

técnico ou superior.  

Ensino Médio Sim Sim A combinar. 



Montador de móveis 

Candidatos de Guaratinguetá e 

Região, será responsável pela 

montagem e instalação de móveis 

planejados. 

Ensino Médio Sim Sim 

 

 

A combinar. 

Balconista de Frios 

Candidatos de Guaratinguetá. 

Efetuar o atendimento a clientes no 

balcão de frios, realizar a exposição 

de mercadorias e fatiamento de 

produtos. Recolher mercadorias 

violadas, fora do lugar ou próximas 

ao prazo de validade. 

Ensino Médio Sim Sim A combinar. 

Padeiro confeiteiro 

Candidatos de Guaratinguetá. Ter 

curso profissionalizante de padeiro. 

Realizar a fabricação de diversos 

tipos de pães e bolos em geral, 

salgados e doces. Fazer confeitaria 

em bolos e doces. Limpeza e 

organização do local de trabalho. 

Ensino médio Sim Sim A combinar. 

Técnico eletrônico 

Candidatos de Guaratinguetá e 

região, irá trabalhar com reparo 

avançado em eletrônicos, precisa 

saber trabalhar com solda, realizar 

analise em placas de notebook, 

celular e eletrônicos, identificar o 

problema e realizar o reparo. 

necessário curso Técnico de 

Eletrônica ou Mecatrônica. 

Ensino médio Sim Sim A combinar. 

Recepcionista 

Candidatos de Guaratinguetá, 

Lorena e Aparecida. Realizar 

Atendimento ao cliente, telefone, 

orçamentos, fechamentos de Serviços 

e toda a parte de finalização e 

entrega de produtos e serviços, 

preferencialmente com experiência 

Ensino médio Sim Não A combinar. 



no setor automotivo. 

Vistoriador de veículos 

Candidato de Guaratinguetá, Lorena 

e Aparecida. Preferencialmente  

candidatos com experiência na parte 

de oficina de funelaria. 

Ensino médio Sim Não A combinar. 

Servente de obras 

Candidatos de Guaratinguetá e 

Região. Demolir edificações de 

concreto, de alvenaria e outras 

estruturas; preparar canteiros de 

obras, limpando a área e 

compactando solos. Realizar 

escavações e preparam massa de 

concreto e outros materiais. 

Ensino fundamental Sim Sim A combinar. 

Garçom 

Somente candidatos de 

Guaratinguetá. Realizar serviços em 

geral nessa área, com experiência na 

carteira de trabalho. 

Ensino médio Sim Sim A combinar. 

Barman 

Somente candidatos de 

Guaratinguetá. Realizar serviços em 

geral nessa área, com experiência na 

carteira de trabalho. 

Ensino médio Sim Sim A combinar. 

Auxiliar de cozinha 

Somente candidatos de 

Guaratinguetá. Realizar serviços em 

geral nessa área, com experiência na 

carteira de trabalho. 

Ensino médio Sim Sim A combinar. 



Chapeiro de lanchonete 

Somente candidatos de 

Guaratinguetá. Realizar serviços em 

geral nessa área, como preparo e 

montagem dos lanches, com 

experiência na carteira de trabalho. 

Ensino médio Sim Sim A combinar. 

Auxiliar de pizzaiolo 

Somente candidatos de 

Guaratinguetá. Realizar serviços em 

geral nessa área, como preparo e 

montagem de pizzas, com 

experiência na carteira de trabalho. 

Ensino médio Sim Sim A combinar. 

Caixa de lanchonete 

Somente candidatos de 

Guaratinguetá. Realizar serviços em 

geral nessa área, como entrada, saída 

e sangrias, com experiência na 

carteira de trabalho. 

Ensino médio Sim Sim A combinar. 

Manobrista 

Somente candidatos de 

Guaratinguetá. Realizar serviços em 

geral nessa área, recepcionar clientes 

e manobrar carros de passeio. Com 

experiência na carteira de trabalho. 

Ensino médio Sim Sim A combinar. 

Armador de concreto 

Candidatos de Guaratinguetá e 

região, Preparar a confecção de 

armações e estruturas de concreto e 

de corpos de prova. Cortar e dobrar 

ferragens de lajes. Montar e aplicar 

armações de fundações, pilares e 

vigas.  

Ensino fundamental Sim Sim A combinar. 

Carpinteiro 

Candidatos de Guaratinguetá e 

Região, irá planejar trabalhos de 

carpintaria, preparar canteiros de 

obras e montagem de formas 

metálicas e madeira, confeccionam 

forros de laje, constroem andaimes e 

proteção de madeira e estrutura de 

madeira para telhado, escoram lajes 

Ensino fundamental Sim Sim A combinar. 



de pontes, viadutos e grandes vãos, 

desmontam andaimes, limpeza e 

lubrificação. 

Pedreiro 

Candidatos de Guaratinguetá e 

Região. Organizar e preparar o local 

de trabalho na obra; constroem 

fundações e estruturas de alvenaria. 

Aplicam revestimentos e contrapisos. 

Ensino fundamental Sim Sim A combinar. 

Analista de RH 

    Candidatos de Guaratinguetá e 

região, Administra o pessoal e plano 

de cargos e salários; promovem 

ações de treinamento e de 

desenvolvimento de pessoal. Efetuam 

processo de recrutamento e de 

seleção, geram plano de benefícios e 

promovem ações de qualidade de 

vida e assistência aos empregados. 

aceita candidato PCD. 

Ensino Superior Sim Sim A combinar 

Analista de Compras 

    Candidatos de Guaratinguetá e 

região, irá executar serviços de apoio 

nas áreas de recursos humanos, 

administração, finanças e logística; 

atendem fornecedores e clientes, 

fornecendo e recebendo informações 

sobre produtos e serviços;ter 

experiência na área metalúrgica. 

aceita candidato pcd. 

Ensino Superior Sim Sim A combinar 

Coordenador 

administrativo  

Candidatos de Guaratinguetá e 

Lorena. Responsável pela liderança 

da equipe operacional, controle de 

suprimentos. Responsável junto ao 

gerente pelo controle de custo de 

mercadoria vendida, controle de 

Ensino superior Sim Sim A combinar 



 

 

 

O atendimento de VAGAS será 

realizado das 13h ás 16h, os 

desperdícios. Responsável pelo 

fechamento financeiro dos caixas 

operacionais. Ensino superior 

incompleto ou completo. 



documentos necessários são RG, CPF 

E CARTEIRA DE TRABALHO. 

SEGURO DESEMPREGO das 8h30 

às 12h30 


