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Ocupação Descrição Escolaridade 

Exige 

Experiência 

(Mínimo 06 

Meses) 

Em 

CTPS 
Faixa Salarial 

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 

Mãe Social 

Candidatos de Guaratinguetá deverá 

cuidar proteger, respeitar, zelar pelo 

bem-estar das crianças e 

adolescentes, executar e orientar 

cuidados de saúde e higiene, vida 

escolar e comunitária, realizar 

trabalhos domésticos, habilidades de 

gerenciar conflitos e receber 

Ensino Médio 

(Completo) 
Sim Sim A combinar 



orientação técnica. Disponibilidade 

para residir no local de trabalho e 

possuir carteira de habilitação 

nacional (CNH) categoria B. 

Auxiliar administrativo 

(Estágio) 

Candidatos de Guaratinguetá deverá 

estar executar atendimento ao 

público, preencher e emitir 

relatórios, realizar contatos com 

fornecedores e clientes via telefone e 

presencialmente. 

TÉCNICO - ADM 

(Cursando) 
Não Não A combinar 

Açougueiro 

Atendimento ao cliente, cortes de 

carnes, armazenamento das carnes, 

repositor das carnes,ensino 

fundamental completo,somente com 

experiência na carteira de trabalho,  

Fundamental 

(Completo) 
Sim Sim R$ 2,142,00 

Cartazeiro 

Candidatos de Guaratinguetá e 

região. Trabalhará com a confecção 

de cartazes promocionais para a 

divulgação de ofertas, promoções e 

precificação de produtos e eventos da 

loja em geral. 

Ensino Médio 

(Completo) 
Sim Sim R$ 2.218,00 

Oficial de manutenção 

(Eletricista) 

Candidatos de Guaratinguetá e 

região. Responsável por monitorar, 

operar e manter instalações. 

Circuitos e equipamentos e elétricos 

como painéis e iluminações. 

Ensino Médio 

(Completo) 
Sim Sim R$ 2.556,00 

Nutricionista 

Candidatos de Guaratinguetá e 

região.Prestar assistência nutricional 

a indivíduos e coletividades (sadios e 

enfermos); planejar, organizar, 

administrar e avaliar unidades de 

alimentação e nutrição; efetuar 

controle higiênico-sanitário; 

 

Superior – Nutrição 

(Completo) 
Não Não A combinar 



Preparador de Veículos 

(Funileiro de reparação 

– reparação) 

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. 

Não exigida 

 
Sim Sim A combinar 

Estoquista 

Candidatos de Guaratinguetá e 

Região. Conferência de nota fiscal de 

fornecedor, separação, registro de 

informações controle de material e 

organização. 

Ensino Médio 

(Completo) 
Sim Sim A combinar 

Cozinheira 

Candidatos de Guaratinguetá. 

Preparação de alimentos sob 

supervisão de nutricionista. 

Higienizar, auxiliar na requisisção de 

matérias necessários para 

preparação de alimentos, ajudar nas 

tarefas de servir almoço e janta. 

Ensino Médio 

(Completo) 
Sim Sim R$ 1212,00 

Carpinteiro 
Candidatos de Guaratinguetá e 

região. Executar funções inerentes as 

funções na construção civil. 

Ensino Fundamental 

(Completo) 
Sim Sim  A combinar 

Pedreiro 
Candidatos de Guaratinguetá e 

região. Executar funções inerentes as 

funções na construção civil. 

Ensino Fundamental 

(Completo) 
Sim Sim A combinar 

Servente 
Candidatos de Guaratinguetá e 

região. Executar funções inerentes as 

funções na construção civil. 

Ensino Fundamental 

(Completo) 
Sim Sim A combinar 



  

Supervisor Comercial 

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. 

Ensino Superior – 

Administração 

(Completo) 

Sim Não A combinar 

Armador de estrutura 

de concreto 

Candidatos de Guaratinguetá. 

Deverá executar atividades inerentes 

a função na construção civil. 

Fundamental 

(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!  


