
      
         

                                                       

                                  PAT-GUARATINGUETÁ-SP     
  

Ocupação Descrição Escolaridade 

Exige 

Experiênci

a 

(Mínimo 

06 Meses) 

Em 

CTPS 
Faixa Salarial 

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 

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 

Oficial de Serviços 

Gerais 

    Candidatos de Guaratinguetá, irá 

atuar com serviços de limpeza em geral, 

corte de grama, podes de arvores, 

pequenos reparos. 

Ensino Fundamental 

(Completo) 
Sim Não A combinar 



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 

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. 

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 

Copeira de Hospital 

    Candidatas de Guaratinguetá, irá 

realizar a preparação, higiene e entrega 

de refeições para pacientes e 

acompanhantes no hospital. 

Ensino Médio 

(Completo) 
Sim Sim A combinar 

Técnico de 

Manutenção 

Eletrônica 

    Candidatos de Guaratinguetá e 

região. Deverá realizar a manutenção 

de aparelhos de TV's e celulares. 

Ensino Técnico 

(Completo) 
Sim Sim A combinar 

Encarregado de 

Açougue 

    Candidatos de Guaratinguetá, 

Aparecida e Lorena, irá atuar como 

líder de açougue, acompanhando os 

afazeres diário do setor de açougue. 

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 



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!  


