
PAT-GUARATINGUETÁ-SP

Ocupação Descrição Escolaridade

Exige
Experiência
(Mínimo 06

Meses)

Em CTPS Faixa Salarial

Vendedor de autopeças

Candidatos de Guaratinguetá,
Aparecida e Lorena. Vendedor de

autopeças automotivas leves e
pesadas

Ensino Médio Sim Sim A combinar

Vendedor externo
(Pracista)

Somente candidatos de
Guaratinguetá, Lorena. Horário de

trabalho indeterminado. Vendas
diretas de sistemas de energia solar,
fotovoltaica residencial, comercial, e

industrial.

Ensino Médio Sim Não A combinar

Vendedor externo
(Domicílio)

Somente candidatos de
Guaratinguetá e Aparecida. Realizar

vendas de pacotes de serviços de
internet e telefone. Obrigatória

experiência na área.

Ensino Médio
completo Sim Sim A combinar

Garçom Auxiliar

Candidatos de Guaratinguetá,
Lorena e Aparecida, será responsável
pelo atendimento e servir alimentos e

bebidas, exige experiência
comprovada, conhecimento e
aplicação das boas práticas de

Ensino Médio
Completo Sim Sim A combinar



segurança alimentar e
disponibilidade de horário.

Empregada Doméstico

Candidatos de Guaratinguetá,
limpeza em geral, passar roupas,

trabalho de segunda a sexta
feira,somente com experiência e

referência.

Fundamental
Completo Sim Sim A combinar

Empregada Doméstica

Candidatos de Guaratinguetá,
próximo ao bairro Nova Guará.

Faxina geral de casa, passar roupas e
cuidado com animais domésticos.

Referências anteriores.

Fundamental Sim Sim A combinar

Recepcionista atendente

Candidatos de Guaratinguetá,
Lorena e Aparecida. Realizar

Atendimento ao cliente, telefone,
orçamentos, fechamentos de Serviços

e toda a parte de finalização e
entrega de produtos e serviços,

preferencialmente com experiência
no setor automotivo.

Ensino Médio
Completo Sim Sim A combinar

Coordenador de
Eventos.

Vaga correta: Assistente de produção
de eventos. Candidatos de

Guaratinguetá, Aparecida, Lorena e
Potim. Trabalhará com agendamento
de cursos e eventos; venda de cursos

via internet; efetivação de
matrículas; divulgação de eventos e

treinamentos; assessoria de produção
de eventos; assessoria editorial,;

assessoria em geral
(escola-produtora-editora).

Ensino Médio
Completo Não Não A combinar



Auxiliar de Instalação
de Painéis Solares.

Candidatos de Guaratinguetá,
Aparecida, Potim e Lorena.

Trabalhará com a instalação de
sistemas de painéis solares,

tubulações hidráulicas, e instalação
de bombas hidráulicas. Ter

conhecimentos sobre tubulações e
painéis solares.

Ensino Médio
Completo Sim Não A combinar

Auxiliar de Limpeza
Candidatos de Guaratinguetá

realizará a limpeza e a conservação
predial

Ensino
Fundamental Sim Sim A combinar

Empregada Doméstica

Somente para candidatos de
Guaratinguetá. Limpeza domiciliar

rigorosa, cozinhar, lavar e passar
roupas, cuidar dos cães (limpeza do

ambiente).

Ensino
Fundamental Sim Não R$ 1212,00

Cozinheiro

Candidatos de Guaratinguetá e
Lorena, responsável pelo preparo de

alimentos na cozinha industrial,
distribuição de alimentos e demais

atividades.

Ensino
Fundamental

Completo
Sim Sim R$ 1.601,86

Auxiliar de Cozinha

Candidatos de Guaratinguetá e
Lorena, responsável pelo preparo e

pré-preparo de alimentos, apoio,
distribuição, paneleiro, bandejeiro e

demais atividades da cozinha
industrial

Fundamental
Completo Não Sim R$ 1.545,57

Churrasqueiro

Candidatos de Guaratinguetá e
Região Trabalho free-lance aos

domingos das 7h às 14h.  Irá
preparar e assar as carnes, preparar

Fundamental
Completo Sim Não R$ 120,00 /

DIA



a churrasqueira, manutenção e
limpeza da churrasqueira.



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!


