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Ocupação Descrição Escolaridade 

Exige 

Experiênci

a 

(Mínimo 

06 Meses) 

Em 

CTPS 
Faixa Salarial 

Encarregado de 

Açougue 

    Candidatos de Guaratinguetá, 

Aparecida e Lorena, irá atuar como 

líder de açougue, acompanhando os 

afazeres diários do setor de açougue. 

Ensino Médio 

(Completo) 
Sim Sim A combinar 

Tosador 

    Candidatos (as) de Lorena, 

Guaratinguetá, Aparecida que saiba 

fazer tosa higiênica, corta unhas, limpar 

ouvido dos animais, banhos em gatos e 

cachorros. ter um bom desempenho em 

produção com qualidade, sem receio. 

ACEITA PCD. 

Ensino Médio 

(Completo) 
Sim Sim A combinar 

Depiladora 

Candidatos de Guaratinguetá e Lorena, 

irá realizar serviços de depilação 

corporal com cera. 

Ensino Médio 

(Completo) 
Sim Sim A combinar 

Design de 

Sobrancelhas 

Candidatos de Guaratinguetá e Lorena, 

irá realizar design de sobrancelhas, 

depilação com linha, aplicação de 

henna. 

Ensino Médio 

(Completo) 
Sim Sim A combinar 



Micropigmentadora 

de Sobrancelhas 

Candidatos de Guaratinguetá e Lorena, 

irá realizar serviços de 

micropigmentação de sobrancelhas. 

Ensino Médio 

(Completo) 
Sim Sim A combinar 

Estagiário Comercial 

Candidatos de Guaratinguetá, possuir 

boa argumentação, poder de 

convencimento, perfil comunicativo. 

Ensino Superior 

(Cursando) 
Não Não  R$900,00 

Eletricista de 

Instalações  

    Candidatos de Guaratinguetá, irá 

atuar como profissional instalador, 

através de serviços de elétrica 

automotiva, substituição de baterias e 

atendimento ao cliente. 

Ensino Superior 

(Cursando) 
Não Não  

R$6,37  

A hora 

Analista de Suporte 

Técnico Jr. 

    Candidatos de Guaratinguetá, 

Aparecida ou Lorena. irá Desenvolver e 

implantar sistemas informatizados e 

fazer manutenções , necessário 

competências em: ambientes 

operacionais, redes, programação, SQL, 

IPV4, DHCP e DNS, banco de dados e 

afins. Conhecimento GPSI-Mv será 

diferencial. ACEITA PCD. 

Ensino Superior T.I. 

(Completo) 
Sim Sim A combinar 

Assistente de 

Ouvidoria 

    Candidatos de Guaratinguetá, 

Lorena ou Aparecida, irá 

atender,resolver e acompanhar as 

reclamações de clientes, identificar o 

que gerou satisfação e sugerir 

mudanças, buscando soluções e analisar 

casos. ACEITA PCD. 

Ensino Superior 

(Completo) 
Sim Sim A combinar 



Jardineiro 

    Candidatos de Guaratinguetá, 

Aparecida e Potim. Irá realizar serviços 

desde preparo da terra, plantio ate 

manutenção das plantas.aplicar 

defensivos agrícolas em plantas contra 

insetos e pragas, bem como extinguir 

formigueiros. 

Ensino Médio 

(Completo) 
Sim Sim A combinar 

Padeiro 

    Candidatos que moram próximo ao 

bairro Jardim do Vale. irá atuar como 

padeiro profissional. Saber fazer 

diversos tipos de: pão, salgado, bolos, 

etc. ACEITA PCD. 

Ensino Fundamental 

(Completo) 
Sim Sim A combinar 

Vendedor Interno 

    Candidatos de Guaratinguetá e 

Aparecida. Vendedor com noções ou 

experiência na área de artesanato, 

quadros e decoração. Colaboração 

interna, organização e limpeza da loja.  

ACEITA PCD.  

Ensino Médio 

(Completo) 
Sim Sim A combinar 

Montador de Drywall 

Candidatos de Guaratinguetá e região. 

irá trabalhar com a instalação de 

placas, gesso no cartonado, instala 

forro, sancas, paredes entre outros. 

Ensino Fundamental 

(Completo) 
Sim Sim A combinar 

Motorista Carreteiro 

    Candidatos de Guaratinguetá e 

Região. Possuir bom relacionamento 

interpessoal, trabalho em equipe, cnh E, 

disponibilidade de horário, experiência 

como ajudante de entregas será um 

diferencial. 

Ensino Médio 

(Completo) 
Sim Sim A combinar 



Coordenador de 

Turno de Restaurante 

    Candidatos de Guaratinguetá e 

região, irá liderar a equipe com voz 

ativa, controle de estoque, fechamento e 

abertura de caixa, lançamento de rotina 

no sistema diário, escala de shopping. 

Ensino Superior 

(Cursando) 
Sim Sim R$1700,00 

Camareira de Hotel 

     Candidatos de Guaratinguetá, 

Aparecida e Potim. Será responsável 

por realizar a limpeza dos apartamentos 

durante a estadia do hospede e após o 

checkout, respeitando os procedimentos 

do setor, manter limpo todo o corredor 

dos quartos incluindo janelas, 

luminárias, porta de elevador, lixeiras 

quadros dentre outros.  

Ensino Médio 

(Completo) 
Sim Sim A combinar 

Auxiliar de 

Jardinagem 

    Candidatos de Guaratinguetá e 

região, irá atuar com a limpeza de 

jardins, preparar a terra para plantio, 

manuseio de ferramentas e 

equipamentos de segurança. 

Ensino Fundamental 

(Completo) 
Sim Sim R$1300,00 



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!  


