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Ocupação Descrição Escolaridade 

Exige 

Experiênci

a 

(Mínimo 

06 Meses) 

Em 

CTPS 
Faixa Salarial 

Comprador 

Candidatos de Guaratinguetá e 

região. Realizará pedidos de 

compras na área de manutenção,/ 

metalúrgica e  rotinas da área . 

Deverá ter conhecimento no pacote 

Office . Necessário Superior 

completo e experiência. 

 

Superior  

(Completo) 
Sim Sim A combinar 

Cozinheiro em geral 

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 

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 

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 

Empregado doméstico 

Candidatos de Guaratinguetá e 

região. Serviços em geral nessa área. 

Trabalho das 08hs ás 17hs, salário 

mais vale transporte 

Ensino Fundamental – 

(Completo) 
Sim Sim A combinar 



Lavadeiro; Em Geral 

Candidatos de Guaratinguetá e 

região. Deverá lavar e secar peças de 

vestiário, roupas de cama e mesa e 

outras, utilizando processos manuais 

e/ou mecânicos, para eliminar sujeiras e 

dar-lhes boa aparência. Exige 

experiência. 

 

Ensino Fundamental – 

(Completo) 
Sim Sim A combinar 

Mecânico de 

Refrigeração 

    Candidatos de Guaratinguetá e 

Lorena. Prestar assistência técnica 

na instalação e manutenção 

preventiva e corretiva de aparelhos 

de refrigeração e climatização (ar 

condicionado), de acordo com 

normas de segurança e qualidade. 

Curso técnico ou superior na área. 

(Mecânica ou eletromecânica.) 

Ensino Médio 

(Completo) 
Sim Sim R$2131,05 



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!  


