PAT-GUARATINGUETÁ-SP
Ocupação

Cozinheiro

(PCD)
Auxiliar de Cozinha

(PCD)

Banhista de Animais

Descrição
Candidatos de Guaratinguetá e
Lorena, responsável pelo preparo de
alimentos na cozinha industrial,
distribuição de alimentos e demais
atividades.
Candidatos de Guaratinguetá e
Lorena, responsável pelo preparo e
pré-preparo de alimentos, apoio,
distribuição, paneleiro, bandejeiro e
demais atividades da cozinha
industrial
Candidatos de Guaratinguetá, irá
Colocar o animal na banheira;
cortar as unhas do animal;
demonstrar capacidade no trato com
animais; banhar os animais; secar o
animal; enfeitar os animais; limpar
ouvidos, dentes e olhos dos animais;
Realizar avaliação do animal por
meio de observação de cada
necessidade.

Escolaridade

Exige
Experiência
(Mínimo 06
Meses)

Em
CTPS

Faixa Salarial

Ensino
Fundamental
Completo

Sim

Sim

R$ 1.601,86

Fundamental
Completo

Não

Sim

R$ 1.545,57

Ensino Médio
Completo

Sim

Sim

A combinar

Fundidor de imagens de
Resina

Técnico de Eletrônica

Armador

Promotor de Vendas

(PCD)
Alinhador de Pneus

Candidatos de Guaratinguetá,
Aparecida e Lorena. Trabalhador da
fabricação de resinas. Fundidor de
imagens de resina trabalhará com a
preparação da massa, montagem de
formas de acordo com o tipo de
imagem (santos), e secagem de peças
em resina.
Candidatos de Guaratinguetá e
região. Realizará manutenção
preventiva para cliente com
aparelhos NOBREAKS. Necessário
CNH. Experiência em manutenção
preventiva
Candidatos de Guaratinguetá e
aparecida. Trabalhará com a
preparação e confecção de armações
e estruturas de concreto e de corpos
de prova, cortam e dobram
ferragens de lajes, montar e aplicar
armações de fundações.

Ensino Médio
Completo

Sim

Sim

A combinar

Técnico em
Eletrônica

Sim

Não

A combinar

Fundamental
Completo

Sim

Sim

R$ 2030,19

Candidatos de Guaratinguetá,
Lorena e Cruzeiro.

Ensino Médio
Completo

Sim

Sim

Fixo +
Comissão

Candidatos de Guaratinguetá e
região, irá Realizar manutenção de
equipamentos, montagem e
desmontagem de pneu e
alinhamento.

Fundamental
Completo

Sim

Não

R$ 1670,00

Chefe de Limpeza

Gerente de Restaurante

Tosador de Animais

Vendedor

Candidatos de Guaratinguetá,
Aparecida, Lorena ou Potim, irá
COORDENAR E CONTROLAR OS
TRABALHOS DA EQUIPE,
implantação de rotinas de serviços,
zelando pela limpeza e conservação
do local, orientar e treinar os
funcionários, entre outras funções.
Candidatos de Guaratinguetá,
Aparecida, Lorena ou potim, IRÁ
COORDENAR A EQUIPE E
DISTRIBUIR ESCALAS,
TRANSMITIR ORIENTAÇÕES,
supervisionar andamentos e avaliar
desempenhos, entre outros.
Candidatos somente de
Guaratinguetá. Tosar o animal na
tesoura, utilizando modelos de tosas
de raças. Realizar avaliação do
animal por meio de observação de
cada necessidade, Organizar os
equipamentos de trabalho, mediante
serviços prestados e garantir que
todos os componentes necessários
estejam disponíveis para
atendimento
Candidatos de Guaratinguetá,
Aparecida e Lorena. Noções ou
experiência na área de artesanato,
quadros e decoração. Trabalhará
com vendas, organização e limpeza
da loja.

Superior Cursando
(Administração)

Sim

Sim

A combinar

Superior Cursando
(Administração)

Sim

Sim

A combinar

Ensino Médio
Completo

Sim

Sim

A combinar

Ensino Médio
Completo

Sim

Não

A combinar

Jardineiro

Auxiliar de Marcenaria

Candidatos de Guaratinguetá,
Aparecida e Lorena. Limpeza,
plantação e manutenção de jardim
doméstico. de 2 a 3 vezes por
semana, os dias exatos serão
combinados com o empregador.
Candidatos de Guaratinguetá,
aparecida e Potim, ter noção ou
experiência em COrel Draw (para
montagem de caixas, prateleiras,
criação de arquivos para corte á
laser.

Fundamental
Completo

Sim

Não

A combinar

Ensino Médio
Completo

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
ATENÇÃO
Procure o PAT e atualize seus dados
cadastrais!

Localização: Rodoviária de Guaratinguetá –
Praça Rotary – Centro – Guaratinguetá

As vagas podem sofrer alterações
diariamente,
Fique atento!

