
 
 

         
         

                                                       

                                  PAT-GUARATINGUETÁ-SP     
  

Ocupação Descrição Escolaridade 

Exige 

Experiência 

(Mínimo 06 

Meses) 

Em 

CTPS 
Faixa Salarial 

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-lance 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 

Motorista de Ônibus de 

turismo 

Motorista de ônibus rodoviário de 

turismo.  Candidatos de 

Guaratinguetá, Aparecida e Lorena. 

Exclusivo para pessoas com 

experiência na carteira como 

motorista de ônibus de turismo. 

 

Ensino 

Fundamental 
Sim  Sim A combinar. 

Gerente  

(Coordenador de mídia) 

Candidatos de Guaratinguetá, 

Aparecida e Lorena. Trabalhará 

com marketing digital por via de 

aplicativos de delivery e divulgação. 

Ensino médio 

completo 
Sim Não A combinar 

Auxiliar Limpeza 
Candidatos de Guaratinguetá, 

Aparecida e Lorena. Organizar e 

realizar limpeza em restaurante. 

Ensino Médio 

Completo 
Sim Sim A combinar 

Salgadeiro 

Candidatos de Guaratinguetá, 

Aparecida e Lorena. 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, trabalharem 

na edição de imagens e vídeos, 

colaborar com blog posts e e-mail 

marketing. 

Ensino Superior 

cursando. 
Não Não R$ 600,00  



Motorista carreteiro 

Bitrem 

Candidatos de Guaratinguetá, 

Aparecida. Trabalhará com 

transporte de combustível 

Ensino Médio 

completo 

(Habilitação E) 

Não Não A combinar 

Vendedor Externo 

Candidatos de Guaratinguetá, 

Aparecida e Lorena. Trabalhará 

com a venda de produtos gráficos no 

vale do Paraíba e Sul de Minas. 

Ensino Médio 

completo 
Sim Sim A combinar 

Atendente de 

Lanchonete 

Candidatos de Guaratinguetá e 

Aparecida. Trabalhará com Limpeza 

gera, troca de cubas de comida, 

preparo de lanches e sucos, 

abastecimento de geladeira, 

descarregamento de veículos.  

Ensino Médio 

completo 
Sim Sim R$ 1279,00 

Auxiliar de Cozinha 

Candidatos de Guaratinguetá e 

Aparecida. 

Trabalhará com lavagem de 

alimentos, pré preparo, corte 

limpeza, organização bem como 

outras atividades inerentes a 

solicitação do emprego. 

Ensino Médio 

completo 
Sim Sim  R$ 1279,00 

Auxiliar de Logística-

Entregas  

VAGA EXCLUSIVA 

PARA PCD 

Candidatos Guaratinguetá, 

Aparecida e Lorena. Irá ajudar com 

entregas, retirada de equipamentos. 

Ensino 

Fundamental 
Não Não R$ 2081,00 

Auxiliar de Produção 

Artesanal. 

Candidatos de Guaratinguetá, 

Aparecida e Lorena. 

O profissional deverá ter 

responsabilidade para auxiliar em 

vários setores da empresa conforme 

a necessidade de serviço e demanda. 

Deverá ter habilidade e capricho, 

Ensino Médio Não Não R$ 1243,00 



gostar de trabalhos manuais e 

artesanais. Acompanhar e seguir as 

ordens da chefia direta, ajudar com 

carga e descarga de materiais, e 

produtos. Manter sempre limpo e 

organizado o seu local de trabalho, 

equipamentos, ferramentas e EPI. 

Vendedor de Consórcio 

Candidatos de Guaratinguetá, 

Aparecida e Lorena. Venderá 

consórcios, seguros, plano médico e 

empréstimos. 

 

Ensino Médio 

Incompleto 
Sim Não A combinar 

Coordenador de Mídia 

(Estagiário) 

Candidatos de Guaratinguetá, 

Aparecida e Lorena. Trabalhará na 

recepção e manuseio de site e redes 

sociais. Estar cursando Técnico ou 

Superior em ADM ou TI.  

Ensino Médio 

Completo 
Não Não A combinar 

Office Boy – Motoboy 

Candidatos de Guaratinguetá, 

Aparecida e Lorena. Prestará 

serviços externos, entrega de 

correspondência e visita a imóvel. 

Ter moto e habilitação A. 

Ensino Médio Sim Sim A combinar 

Líder de Almoxarifado 

Candidatos de Guaratinguetá, 

Aparecida e Lorena. Trabalhará na 

área de logística, monitorando, 

controlando e orientando equipe e a 

execução das atividades e dos 

processos; treinamento, 

administração e orientação de 

atividades correlatas e inerentes ao 

cargo. Disponibilidade para atuar 

em turnos. 

Técnico em 

Logística 
Sim Sim A combinar 



 

  

Técnico de Manutenção 

Candidatos de Guaratinguetá, 

Aparecida e Lorena. Setor de 

manutenção. Auxiliará na execução 

de tarefas de caráter técnico nas 

demandas de manutenções, 

auxiliando na confecção de desenhos 

e croquis. 

Técnico em 

mecânica 
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 


