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Ocupação Descrição Escolaridade 

Exige 

Experiência 

(Mínimo 06 

Meses) 

Em 

CTPS 
Faixa Salarial 

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. 

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. 

Operador de loja 

Vaga exclusiva PCD 

Vaga exclusiva PCD.  Candidatos de 

Guaratinguetá, Aparecida e Lorena. 

Realizar atendimento ao cliente, 

reposição de produtos, provador, 

apresentar ofertas e atuar no 

estoque. Ter pacote Office 

intermediário. 

Ensino médio Não Não A combinar. 



Churrasqueiro  

Free-lancer 

    Trabalho free-lancer aos domingos 

das 7h às 14h - Candidatos de 

Guaratinguetá e região, irá preparar 

e assar as carnes, preparar a 

churrasqueira, fazer manutenção e 

limpeza da churrasqueira. 

Ensino 

Fundamental 
Sim Não R$120,00/dia 

Cozinheira doméstica 

Candidatos de Guaratinguetá e 

Aparecida. Irá cozinhar para uma 

família de quatro pessoas e auxiliará 

com as crianças. 

Ensino 

Fundamental 
Não Não A combinar. 

Ajudante de cozinha 

Somente candidatos de 

Guaratinguetá. Auxiliar na 

montagem de salgados como pastéis. 

Horário de trabalho no Período 

noturno. Não é necessário 

experiência na área. 

Ensino 

Fundamental 
Não Não A combinar. 

Operador de máquina 

Candidatos de Guaratinguetá, 

Aparecida e Lorena, irá operar 

equipamentos de escavação e 

carregamento, confeccionar valas 

para bueiros, drenos, canaletas, 

retificação e limpeza de canais, 

escavação, carga de solos e etc. 

Necessário certificado de operador 

de retroescavadeira e 

motoniveladora. 

Ensino 

Fundamental 
Sim Sim A combinar. 

Vendedor  

Somente candidatos de 

Guaratinguetá, Lorena. Vendas 

diretas de sistemas de energia solar, 

fotovoltaica residencial, comercial e 

industrial. Salário por comissão. 

Ensino médio completo. 

Ensino médio Sim Não A combinar. 



Auxiliar de produção 

em gráfica 

Candidatos de Guaratinguetá, 

Aparecida e Lorena. Irá desenvolver 

artes, envelopar e grampear. Ter 

conhecimento de informática. 

Ensino médio Não Não A combinar. 

Pintor 
Candidatos de Guaratinguetá, 

Aparecida e Lorena. Realizar 

pintura e aplicar massa corrida. 

Ensino 

Fundamental 
Sim Sim A combinar. 

Motorista de Ônibus de 

turismo 

Motorista de ônibus rodoviário de 

turismo. Exclusivo para pessoas com 

experiência na carteira como 

motorista de ônibus de turismo. 

 

Ensino 

Fundamental 
Sim  Sim A combinar. 

Empregada doméstica 

Candidatas de Guaratinguetá, irá 

auxiliar nos cuidados de casa, 

limpeza, faxina e será responsável 

pela organização 

Ensino Médio 

completo 
Sim Sim A combinar. 

Gerente  

(Coordenador de mídia) 

Trabalhará com marketing digital 

por via de aplicativos de delivery e 

divulgação. 

Ensino médio 

completo 
Sim Não A combinar 

Auxiliar Limpeza 
Organizar e realizar limpeza em 

restaurante. 

Ensino Médio 

Completo 
Sim Sim A combinar 

Salgadeiro 

Serviços de alimentação auxiliam 

outros profissionais da área no pré-

preparo, preparo e processamento de 

alimentos, na montagem de pratos. 

Ensino 

Fundamental 

completo 

Sim Não A combinar 



 

 

 

Estagiário de Marketing 

Candidatos de Guaratinguetá. Fazer 

a gestão de redes sociais, auxiliar na 

criação de conteúdos, trabalhar na 

edição de imagens e vídeos, 

colaborar com blog posts e e-mail 

marketing. 

Ensino Superior 

cursando. 
Não Não R$ 600,00  

Auxiliar de Limpeza 

Candidatos próximos ao bairro santa 

Maria. Realizará limpeza nas 

extremidades, internas e externas do 

prédio e nas áreas internas dos 

apartamentos, recepção, corredores 

e escadas. 

Ensino fundamental 

completo 
Sim Sim R$ 1279,00 

Auxiliar de Recepção 

Preferência para moradores do 

bairro Vila Santa Maria e regiões 

próximas. Trabalhará com 

atendimento ao cliente, 

presencialmente e por telefone. 

Curso  Sim Sim  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 


