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Ocupação Descrição Escolaridade 

Exige 

Experiência 

(Mínimo 06 

Meses) 

Em 

CTPS 
Faixa Salarial 

Técnico de Eletrônica 

Candidatos de Guaratinguetá e 

região. Realizará manutenção 

preventiva para cliente com 

aparelhos NOBREAKS. Necessário 

CNH. Experiência em manutenção 

preventiva 

Técnico em 

ELETRÔNICA 
Sim 

 

Não 

 

A combinar 

Suporte Técnico em 

Informática 

Candidatos de Guaratinguetá, 

Aparecida e Lorena.  Atendimento 

ao suporte técnico via telefone. 

Manutenção de equipamentos de 

relógios de ponto e catracas. 

Técnico em 

INFORMÁTICA 

Ou 

Superior em  

TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO [TI] 

(Completo) 

Sim Sim R$ 1.700,00 

Chefe de Limpeza 

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. 

 

Superior Cursando 

(Administração) 

 

Sim Sim  A combinar 



Gerente de Restaurante 

 

Candidatos de Guaratinguetá, 

Aparecida, Lorena ou potim, IRÁ 

COORDENAR A EQUIPE E 

DISTRIBUIR ESCALAS, 

TRANSMITIR ORIENTAÇÕES, 

supervisionar andamentos e avaliar 

desempenhos, entre outros. 

 

Superior Cursando 

(Administração) 

 

Sim Sim A combinar 

Steward  

(Atendente de  

Lanchonete) 

 

Candidatos de Guaratinguetá, 

Aparecida, Lorena ou potim. VAGA: 

STEDWARD executará limpeza em 

equipamentos no departamento 

(freezer, geladeiras, maquinas...); 

Lavar e higienizar utensílios e 

equipamentos utilizados no 

restaurantes; cuidar da proteção 

individual seguindo os 

procedimentos de segurança do 

trabalho e saúde ocupacional.  

Ensino Médio 

(Completo)  

 

Sim Sim  A combinar 

Supervisor de Andar 

Candidatos de Guaratinguetá, 

Aparecida, Lorena ou Potim. 

Realizará inspeção conforme os 

padrões pré estabelecidos nos 

quartos para a liberação e ocupação 

dos quartos. Distribuirá relatórios 

diários para equipe do setor; 

auxiliará a governanta na elaboração 

de treinamentos. Preencher 

relatórios de produtividade de 

camareiras. Orientar e corrigir 

colaboradores do setor quanto as 

procedimentos internos. 

Ensino Médio 

(Completo) 

 

Sim Sim A combinar 



Empregada Doméstica 

Candidatos de Guaratinguetá, 

residindo no bairro SÃO DIMAS. 

Trabalhará com serviços do lar e 

cozinhar para um idoso. Horário de 

trabalho de 07:30 às 15:00. 

Não exigida Sim Sim R$ 1.212,00 

Encanador 

Candidatos de Guaratinguetá e 

região deverão preparar locais para 

instalações, realizar pré-montagem e 

instalam tubulações. Realizar testes 

operacionais de pressão de fluidos e 

testes de estanqueidade. 

Fundamental 

(Completo) 
Sim Sim A combinar 

Supervisor de Vendas 

Comercial 

(Gerente) 

Candidatos de Guaratinguetá, 

Aparecida, Potim e Roseira. 

Trabalhará com análise e 

desenvolvimento de equipe de 

vendas, controle de estoque, balanço 

planejamento para trabalhar co as 

metas estabelecidas, controle das 

mídias sociais. 

Superior em 

Administração 

(Completo) 

Sim Não A combinar 

Técnico em manutenção 

de eletrodomésticos 

Candidatos de Guaratinguetá, 

Aparecida, Lorena ou potim. 

Realizará inspeção conforme os 

padrões pré estabelecidos nos 

quartos para a liberação e ocupação 

dos quartos. Distribuirá relatórios 

diários para equipe do setor; 

auxiliará a governanta na elaboração 

de treinamentos. Preencher 

relatórios de produtividade de 

camareiras. Orientar e corrigir 

colaboradores do setor quanto as 

procedimentos internos. 

Ensino médio 

(Completo) 
Sim Sim A combinar 



  

Empregada doméstica 

Limpeza em geral,passar roupas, 

trabalho de segunda a sexta 

feira,somente com experiência e 

referência, somente candidatos de 

Guaratinguetá. Moradores próximos 

a residência no bairro Santa Rita. 

Ensino Fundamental 

(Completo) 
Sim Sim A combinar 

Encanador 

Candidatos de Guaratinguetá, 

Aparecida, Lorena e Potim. 

Candidato realizará serviços de 

instalação e manutenção relacionada 

a aquecedores. Horário de trabalho 

das 07:30 ás 17:30. Necessário ter 

habilitação categoria B e carro. 

Ensino Médio 

(Completo) 
Sim Sim R$ 1667,00 

Eletricista 

Candidatos de Guaratinguetá, 

Aparecida, Lorena e Potim. 

Candidato realizará serviços de 

instalação e manutenção elétrica 

relacionada a aquecedores. Horário 

de trabalho das 07:30 ás 17:30. 

Necessário ter habilitação categoria 

B e carro. 

Ensino Médio 

(Completo) 
Sim Sim R$ 1667,00 

Técnico em Manutenção 

de eletrodomésticos. 

Candidatos de Guaratinguetá e 

região, deverá realizar consertos e 

reparos em eletrodomésticos como 

lavadora, fogão e geladeiras. 

Ensino Fundamental 

(Completo) 
Sim Não 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!  


