
PAT-GUARATINGUETÁ-SP

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.

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.

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.

Funileiro

Candidatos de Guaratinguetá e
Aparecida, irá analisar o veículo a
ser reparado, preparar a lataria do
veículo, confeccionar peças simples

para pequenos reparos. Pintar e
montar o veículo. Trabalhar

seguindo normas de segurança.

Ensino
Fundamental Sim Sim A combinar.



Pintor de carros

Candidatos de Guaratinguetá e
Aparecida, irá preparar e aplicar
tintas em superfícies automotivas,
dar polimento e retocar superfícies

pintadas, auxiliar funções da
funilaria.

Ensino
Fundamental Sim Sim A combinar.

Inspetor de qualidade

Somente candidatos de
Guaratinguetá. Inspecionar peças em
borda de linha; peças em linha e em

estoque; retrabalhar peças
defeituosas; marcar e identificar

peças controladas; controlar
diariamente quantidade de peças

inspecionadas (separando peças boas
e ruins); Registar, em relatório

próprio, o andamento do serviço,
ocorrências e ações corretivas.

Ensino médio 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.



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


