
      
         

                                                       

                                  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 

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 

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 



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 

Ajudante de Obra 

    Candidatos de Guaratinguetá, irá 

realizar prestação dos serviços de 

manutenção de passagens de nível e 

cancelas instalação de placas sinalização 

horizontal e auxiliam na execução de 

todos os serviços relacionados com 

obras utilizando ferramentas manuais e 

pequenos equipamentos. 

Ensino Fundamental 

(Completo) 
Sim Sim A combinar 

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 



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 

Auxiliar de Pessoal 

    Candidatos de Guaratinguetá e 

região, irá realizar admissão, rescisão 

de contrato, auxiliar o fechamento de 

folha, atendimento ao cliente, 

experiência em rotinas administrativas. 

Ensino Médio/Técnico 

(Completo) 
Sim Sim A combinar 

Ajudante de Cozinha 

    Candidato de Guaratinguetá, serviços 

em geral nessa área, disponibilidade de 

horário, trabalho noturno,ter noção do 

serviço , ter condução própria. ###. 

Ensino Médio 

(Completo) 
Sim Sim A combinar 

Atendente Balcão 

    Somente candidatos de 

Guaratinguetá, atendimento ao publico 

limpeza dos equipamentos (coifas, 

caixas,de gordura, broiller, fritadeira, 

manuseio de alimentos, montagem de 

lanches e sobremesas, trabalho em rede 

de Fast Food das 17hs até 23:30 noturno 

Ensino Médio 

(Completo) 
Sim Não 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 



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!  


