
      
         

                                                       

                                  PAT-GUARATINGUETÁ-SP     
  

Ocupação Descrição Escolaridade 

Exige 

Experiênci

a 

(Mínimo 

06 Meses) 

Em 

CTPS 
Faixa Salarial 

Eletricista de 

Instalações 

Automotivos 

    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 

Auxiliar 

Administrativo 

    Candidatos de Guaratinguetá, 

Lorena ou Aparecida, será responsável 

pelas atividades administrativas. 

APENAS CANDIDATOS 

PCD'S. 

Ensino Médio 

(Completo) 
Sim Sim A combinar 

Auxiliar de Linha de 

Produção 

    Candidatos de Guaratinguetá, 

Lorena e Aparecida, irá auxiliar nas 

atividades na área de produção 

apoiando o processo produtivo, 

APENAS CANDIDATOS 

PCD'S. 

Ensino Médio 

(Completo) 
Sim Sim A combinar 



Auxiliar de 

Contabilidade 

    Candidatos de Guaratinguetá, irá 

atuar nos procedimentos 

administrativos e contábeis, exige 

conhecimento fiscal, tributação e 

simples nacional. 

Ensino Técnico 

(Completo) 
Sim Sim A combinar 

Recepcionista 

Atendente 

    Candidatos de Guaratinguetá, irá 

atuar como recepcionista, atendimento 

ao cliente e ao telefone, recebimento de 

documentos, protocolos e arquivos. 

Ensino Médio 

(Completo) 
Sim Sim A combinar 

Farmaceútico 

    candidatos de Guaratinguetá e região. 

Exercerá funções correlatas ao cargo e 

função de farmacêutico. 

Ensino Superior 

Farmácia. 

(Completo) 

Sim Sim A combinar 

Alinhador de Pneus 

    Candidatos de Guaratinguetá e 

região, irá Realizar manutenção de 

equipamentos, montagem e 

desmontagem de pneu e alinhamento. 

Ensino Médio 

(Completo) 
Sim Sim A combinar 

Motorista Carreteiro 

    Candidatos (as) de 

Lorena,Guaratinguetá,Aparecida.Ter 

experiência e comprovação na 

carteira,ensino médio 

completo,habilitação E curso de MOOP. 

Ensino Médio 

(Completo) 
Sim Sim R$2275,00 

Ajudante de Cozinha 

   Candidatos de Guaratinguetá serviços 

em geral nessa área, fritura empanar 

salgados limpeza do local, precisando 

cozinhar. Fundamental completo, com 

experiência na carteira de trabalho. 

Ensino Fundamental 

(Completo) 
Sim Sim A combinar 

Vendedor Externo 

    Candidatos de Guaratinguetá, 

aparecida e Lorena, irá trabalhar com 

venda de produtos alimentícios, tanto 

para estabelecimentos comerciais, como 

Ensino Médio 

(Completo) 
Sim Não A combinar 



para residências, necessário veículo 

próprio. 

Auxiliar de Mecânica 

    Candidatos de Guaratinguetá, 

Aparecida e Lorena, Vaga correta: 

Auxiliar Mecânico, irá auxiliar o 

supervisor da equipe, exige CNH, curso 

na área será diferencial. 

ACEITA PCD 

Ensino Médio 

(Completo) 
Sim Não A combinar 

Mecânico Industrial 

    Candidatos de Guaratinguetá, 

Lorena e Aparecida, atua na montagem 

e desmontagem de máquinas 

industriais, operação de instrumentos 

de medição mecânica e ajuste de peças, 

exige CNH, curso técnico pode ser 

diferencial. 

Ensino Médio 

(Completo) 
Sim Sim A combinar 

Soldador 

    Candidatos de Guaratinguetá, 

Lorena e Aparecida, é responsável por 

unir e cortar peças de ligas metálicas 

usando processos de soldagem e corte, 

exige CNH, curso técnico é diferencial. 

Ensino Médio 

(Completo) 
Sim Sim A combinar 

Estágio em Vendas 

    Candidatas de Guaratinguetá, Vaga 

correta de Estágio: Setor de vendas. irá 

realizar captação externa de leads, 

venda de cursos de graduação, pós 

graduação, serviços administrativos. 

ACEITA PCD. 

Ensino Superior. 

(Cursando) 
Não Não  R$700,00 



Estágio de Letras – 

Inglês 

    Candidatos de Guaratinguetá, Vaga 

de Estágio correta: Estagiário de Letras 

- Inglês, Irá acompanhar os alunos no 

sistema online, suporte, dicas, interação. 

Vai ministrar aulas de acordo com o 

material da franquia, suporte em 

atividades e tarefas. 

Ensino Superior. 

(Cursando Letras) 
Não Não  R$700,00 

Vendedor Externo 

    Candidatos de Guaratinguetá, 

aparecida e Lorena, irá trabalhar com 

venda de produtos alimentícios, tanto 

para estabelecimentos comerciais, como 

para residências, necessário veículo 

próprio. 

Ensino Médio 

(Completo) 
Sim Não 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!  


