
      
         

                                                       

                                  PAT-GUARATINGUETÁ-SP     
  

Ocupação Descrição Escolaridade 

Exige 

Experiênci

a 

(Mínimo 

06 Meses) 

Em 

CTPS 
Faixa Salarial 

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 

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 



Auxiliar de 

Enfermagem 

Candidatos de Guaratinguetá, irá atuar 

como auxiliar de enfermagem com 

experiência em coleta de sangue/exames 

patológicos, exige coren ativo. 

Ensino Técnico Sim Sim A combinar 

Oficial de Serviços 

Gerais 

Candidatas de Guaratinguetá, irá 

executar serviços de limpeza, conservar 

o espaço, todos cuidados necessários, 

com experiência na área de saúde. 

Ensino Médio 

(Completo) 
Sim Sim A combinar 

Salgadeiro 

 

Candidatas de Guaratinguetá. Fazer 

todos os tipos de salgados, com 

experiência na carteira d e trabalho, 

Ensino Fundamental 

(Completo) 
Sim Sim A combinar 

Pizzaiolo 

Candidatos de Guaratinguetá. Serviços 

em geral nessa área, com experiência na 

carteira de trabalho.trabalho noturno. 

Somente candidato de guaratinguetá 

Ensino Fundamental 

(Completo) 
Sim Sim A combinar 

Cozinheiro Geral 

    Candidatos de Guaratinguetá e 

região. Executar as atividades de 

preparo de alimentos designadas e sob 

orientação de seu eventual superior 

hierárquico.  

ACEITA PCD 

Ensino Fundamental 

(Completo) 
Sim Sim R$ 1.601,86 

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 

Técnico em 

Manutenção 

Eletrônica 

    Candidatos de Guaratinguetá e 

região (podendo ou não haver 

deslocamento). Realizará a manutenção 

preventiva nos clientes nos aparelhos 

NOBREAKS. Necessário ter 

experiência em manutenção eletrônica 

preventiva e corretiva em NOBREAK. 

Necessário ter CNH. Benefícios: VT, VR 

e assistência médica. 

Ensino Médio 

(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!  


