
      
         

                                                       

                                  PAT-GUARATINGUETÁ-SP     
  

Ocupação Descrição Escolaridade 

Exige 

Experiênci

a 

(Mínimo 

06 Meses) 

Em 

CTPS 
Faixa Salarial 

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 

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 



Jardineiro 

Candidatos de Guaratinguetá e 

região. O trabalhador irá roçar 

matos e gramados, com auxilio de 

roçadeiras manuais, manutenção de 

jardins com o auxilio de ferramentas 

manuais e jardinagem, Limpeza de 

gramados e matos em geral. 

Ensino Fundamental 

(Completo) 
Sim Não A combinar 

Encarregado de 

Operações 

(Gerente de 

manutenção) 

Candidatos de Guaratinguetá e 

região. Experiência em gestão de 

equipes e conhecimento em 

manutenção elétrica, civil, hidráulica 

e conhecimento básico em 

informática. 

NR10, NR35, NR33 serão 

diferenciais. 

Técnica – 

Administração 

Ou  

Manutenção  

[Elétrica e/ou 

hidráulica] 

(Completo) 

Sim Não A combinar 

Oficial de refrigeração 

Oficial de refrigeração. Candidatos 

de Guaratinguetá e região. 

Necessário ter curso técnico em 

refrigeração. o trabalhador deverá: 

avaliar e dimensionar locais para 

instalação de de equipamentos de 

refrigeração.Carregar sistemas de 

refrigeração com fluido refrigerante. 

Realizar testes nos sistemas de 

refrigeração. 

Necessário ter curso técnico de 

refrigeração. 

Técnico em 

Refrigeração 

(Completo) 

Sim Não A combinar 

Eletricista 

Candidatos de Guaratinguetá e 

região. Executar tecnicamente 

projetos de equipamentos 

elétricos,avaliar eficiência da 

utilização dos equipamentos 

elétricos,montagem de infraestrutura 

elétrica de maquinas e equipamentos 

elétricos, acompanhamento de 

Técnico em Elétrica 

+ 

NR10 

Sim Sim A combinar 



manutenção de no breaks e câmeras 

de monitoramento interno.cidades 

vizinhas. ter curso técnico elétrica+ 

nr10. 

Babá 

Candidatos de Guaratinguetá. 

Deverá cuidar , zelar pelo bem-estar, 

saúde, alimentação, higiene pessoal, 

educação, cultura, recreação e lazer 

da pessoa assistida.Obrigatório 

referência na área. 

Ensino Fundamental 

(Completo) 
Sim Sim A combinar 

Modelista de Roupas  
(Modelador industrial) 

Candidatos de Guaratinguetá e 

região. O trabalhador deverá 

desenvolver moldes e roupas de 

acordo com a tabela/amostras 

estabelecidas pela empresa; Executar 

trabalhos em CAD para modelar e 

plotter; acompanhar confecções de 

peças piloto. 

Ensino Fundamental 

(Completo) 

*Saber operar itens da 

descrição* 

Sim Sim  A combinar 

Costureira 

Candidatos de Guaratinguetá e 

região. Operar máquinas de costura 

na montagem de peças do vestuário, 

Manter o local de trabalho limpo e 

organizado; Saber operar maquina 

reta. 

Ensino Médio 

(Completo) 
Sim Sim R$ 1496,36 

Operador de passador 
(Auxiliar de costureira, 

passar roupas e 

acabamento) 

Candidatos de Guaratinguetá e 

região. O trabalhador deverá 

preparar maquina passadora; 

manter o local limpo e organizado; 

passadora de peças de vestuário 

utilizando ferro industrial. 

Ensino Médio 

(Completo) 

 

Sim Sim  R$ 1353,00 



  

Auxiliar de Cozinha 
Candidatos de Guaratinguetá. 

Desempenhará funções de auxiliar 

de cozinha em um restaurante. 

Ensino Fundamental 

(Completo) 
Sim Sim  A combinar 

Cuidador de Idosos 

Candidatos apenas de 

Guaratinguetá. Deverá trabalhar 

como cuidador de idosos, com 

referências anteriores. 

Ensino Fundamental 

(Completo) 
Sim Não A combinar 

Garçom 

Candidatos apenas de 

Guaratinguetá, irá atuar como 

garçom, exige experiência á la carte, 

horário noturno. 

Ensino Fundamental 

(Completo) 
Sim Não A combinar 

Farmacêutico 
Candidatos de Guaratinguetá e 

região. 

Ensino Superior – 

Farmácia 

(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!  


