
PAT-GUARATINGUETÁ-SP

Ocupação Descrição Escolaridade

Exige
Experiênci

a
(Mínimo
06 Meses)

Em CTPS Faixa Salarial

Auxiliar Técnico
Baterias Automotivas

Candidatos de Guaratinguetá. Irá
realizar a troca de baterias tradicionais

manualmente, podendo requerer
esforço físico, utilizar instrumentos para

realizar medições de acordo com
procedimento operacional padrão

(OPP-LPP, efetuar reposição da água
deonizada, limpeza e pintura de

baterias, e manutenção corretiva.##

Ensino Fundamental
(Completo) Sim Não R$1685,00

Operador de
processos químicos e

petroquímicos

Candidatos de Guaratinguetá e
região. Irá atuar na operação e controle

de processos químicos, envolvendo
pesagem, preparação de soluções e

mistura, realizar manuseio, estocagem e
transferência de produtos de acordo

com padrões de segurança. ##

Ensino Técnico em
Química

(Completo)
Sim Sim A combinar

Costureira

Candidatos de Guaratinguetá e
região. Irá realizar ajustes em peças de
roupas do vestuário masculino, será um
diferencial ter experiência em carteira.

Ensino Fundamental
(Completo) Sim Não R$1800,00



Soldador

Candidatos de Guaratinguetá e
região. Irá unir e cortar peças de ligas

metálicas usando processos de soldagem
e corte tais como eletrodo revestido, tig,

mig, mag, oxigás, arco submerso,
brasagem, plasma. Preparar

equipamento, acessórios, auxiliar
montagem e manutenção.

Ensino Médio
(Completo) Sim Sim A combinar

Operador de Caixa
Somente candidatos de

Guaratinguetá. Realizar função na área,
trabalho das 17h às 23:30 hs.

Ensino Fundamental
(Completo) Sim Sim A combinar

Atendente de
Lanchonete

Candidatos de Guaratinguetá e
região - GRANDE PROCESSO DE

SELEÇÃO PARA CONTRATAÇÃO
DE VÁRIOS CANDIDATOS -

APENAS PCD
Irá realizar atendimento, atuará como

garçom, na cozinha, na recepção e salão,
como também limpeza (não precisa de

experiência pois será treinado para
vaga).

Ensino Médio
(Completo) Não Não A combinar

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



Chapeiro

Somente candidatos de
Guaratinguetá. Vaga correta Chapeiro,

fazer lanches em geral e porção,
somente com experiência na carteira de

trabalho, trabalho 17h às 23:30 hs.

Ensino Fundamental
(Completo) Sim Sim A combinar

Vigilante

Somente candidatos de
Guaratinguetá. Irá realizar serviços
como vigilante patrimonial, escala

12X36. Exige curso de vigilante. ###.

Ensino Médio
(Completo) Sim Sim R$1607,97



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!


