PAT-GUARATINGUETÁ-SP
Ocupação

Vendedor de autopeças

Vendedor externo
(Domicílio)

Garçom Auxiliar

Descrição
Candidatos de Guaratinguetá,
Aparecida e Lorena. Vendedor de
autopeças automotivas leves e
pesadas
Somente candidatos de
Guaratinguetá e Aparecida. Realizar
vendas de pacotes de serviços de
internet e telefone. Obrigatória
experiência na área.
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
segurança alimentar e
disponibilidade de horário.

Escolaridade

Exige
Experiência
(Mínimo 06
Meses)

Em CTPS

Faixa Salarial

Ensino Médio

Sim

Sim

A combinar

Ensino Médio
completo

Sim

Ensino Médio
Completo

Sim

Sim

Sim

A combinar

A combinar

Auxiliar de Instalação
de Painéis Solares.

Cozinheiro

(PCD)
Auxiliar de Cozinha

(PCD)

Churrasqueiro

Encarregado de Obras

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.
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 e
Região Trabalho free-lance aos
domingos das 7h às 14h. Irá
preparar e assar as carnes, preparar
a churrasqueira, manutenção e
limpeza da churrasqueira.
Candidatos de Guaratinguetá,
Aparecida e Lorena, responsável pela
leitura e execução de projetos,
acompanhamento de todo o serviço
que envolve o projeto,
Acompanhamento de cronograma e
mediações de obras, controle de
equipamentos, supervisionar

Ensino Médio
Completo

Sim

Não

A combinar

Ensino
Fundamental
Completo

Sim

Sim

R$ 1.601,86

Fundamental
Completo

Não

Sim

R$ 1.545,57

Fundamental
Completo

Sim

Não

R$ 120,00 /
DIA

Fundamental
Completo

Sim

Sim

A combinar

colaboradores, contratação de
serviços e matéria-prima.

Motorista de Ônibus

Tosador PET Shop

Montador de Veículos

Preparador Automotivo
(Funileiro)

Agente de Registro
(vaga correlata:
Assistente
Administrativo)

Motorista de ônibus rodoviário de
turismo. Exclusivo para pessoas com
experiência na carteira como
motorista de ônibus de turismo.

Ensino Médio
Completo

Sim

Sim

A combinar

Candidatos de Guaratinguetá, irá
tosar o animal na tesoura, realizar
avaliação do animal por meio de
cada necessidade, organização do
ambiente, atuar em toda rotina de
banho e tosa. Exige curso de tosa.

Ensino Médio
Completo

Sim

Sim

A combinar

Candidatos de Guaratinguetá e
região, deverá realizar serviços de
preparo do veículo, pequenos reparos
e a montagem automotiva.

Fundamental
Completo

Sim

Sim

A combinar

Fundamental
Completo

Sim

Sim

A combinar

Ensino Médio
Completo

Sim

Não

R$1250,00

Candidatos de Guaratinguetá e
região, deverá preparar a lataria do
veículo e as peças para os serviços de
lanternagem e pintura. Confeccionar
peças simples para pequenos reparos
do veículo.
Candidatos de Guaratinguetá e
preferencialmente Aparecida, ter
dinamismo, pro atividade,
conhecimento em informática,
divulgação comercial da empresa,
experiência com certificados digitais,
ambiente empresarial,
administrativo, contábil,
disponibilidade imediata sem vínculo
atual, ACEITA PCD.

Trabalhador Rural

Vendedor Interno

Vendedor Porta a Porta

Candidatos de Guaratinguetá e
Região, irá atuar nos serviços de
manutenção em tratos rurais: roçada
manual, capina manual, aplicação de
Herbicida manual, preparar o solo
manual e semi mecanizado. Haverá
contratação em GRANDE
NÚMERO.
Candidatos de Guaratinguetá e
Região, irá atuar com vendas de
ferramentas, equipamentos e
treinamentos automotivos por
telefone. Por comissão.
Candidatos de Guaratinguetá e
Região, irá atuar com vendas de
ferramentas, equipamentos e
treinamentos automotivos porta a
porta. Por comissão.

Ensino
Fundamental

Sim

Não

R$1320,00

Ensino Médio
Completo

Sim

Sim

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!

