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Ocupação Descrição Escolaridade 

Exige 

Experiência 

(Mínimo 06 

Meses) 

Em 

CTPS 
Faixa Salarial 

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 

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 



Garçom 

Somente candidatos de 

Guaratinguetá. Fazer os pedidos 

servir, comidas e bebidas, com 

experiência na carteira de trabalho. 

Ensino médio Sim Sim A combinar. 

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. 

Eletricista 

Candidatos de Guaratinguetá, 

Aparecida e Lorena. Ter experiência 

com comandos elétricos, montagem 

de infraestrutura e de painéis. 

Disponibilidade de viagens e curso 

com certificado. 

Ensino médio Sim Sim A combinar. 

Ajudante de eletricista 

Candidatos de Guaratinguetá, 

Aparecida e Lorena. Ter experiência 

na área, disponibilidade para viajar 

e ter cursos na área com certificados. 

Ensino médio Sim Sim A combinar. 

Orientador educacional 

Candidatos de Guaratinguetá, 

Aparecida e Lorena. Ter experiência 

na carteira e ter pós graduação na 

área educacional. 

Ensino superior Sim Sim A combinar. 

Analista fiscal 

Candidatos de Guaratinguetá e 

região. Ter experiência na área de 

analista e no ramo metalúrgico. Ter 

ensino superior em ciências 

contábeis ou gestão financeira. 

Aceita candidato PCD. 

Ensino superior 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. 

Motorista Carreteiro 

Candidatos de Guaratinguetá, 

Aparecida e Lorena. Dirigir 

caminhão carreta em trajetos pré-

estabelecidos, para transporte de 

mercadorias e documentos entre 

filiais ou realizar entregas aos 

clientes. 

Ensino Médio Sim Sim A combinar. 

Cozinheiro Geral 

Candidatos de Guaratinguetá, irá 

organizar e supervisionar serviços de 

cozinha no restaurante, elaborar 

preparos á la carte, como também 

responsável pela limpeza e 

organização do ambiente de 

trabalho. somente candidatos com 

experiência na carteira. 

 

Ensino fundamental  Sim Sim A combinar. 

Analista de Recursos 

Humanos 

Somente candidatos,de 

Guaratinguetá . Atuar na área de 

departamento pessoal, folha de 

pagamento, sefip, conectividade, e-

social, entre outros. 

Ensino médio Sim Sim A combinar. 

Vendedor 

Somente candidatos de 

Guaratinguetá. Realizar vendas de 

piscinas e produtos da área. 

Precisará se locomover, obrigatório 

CNH B. 

Ensino médio Sim  Não A combinar. 



O atendimento de VAGAS é 

realizado das 13h ás 16h, os 

documentos necessários são RG, CPF 

E CARTEIRA DE TRABALHO. 

SEGURO DESEMPREGO das 8h30 

às 12h30 


