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Ocupação Descrição Escolaridade 

Exige 

Experiênci

a 

(Mínimo 

06 Meses) 

Em 

CTPS 
Faixa Salarial 

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 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 

Cozinheiro Geral 

  Candidatos de Guaratinguetá, exige 

experiência em fazer pratos a lacart, 

petiscos, porção, trabalho de quarta 

feira ate domingo das 18 as 00hs. 

Ensino Fundamental 

(Completo) 
Sim Sim R$1500,00 

Gerente de 

Restaurante 

     Candidatos de Guaratinguetá, irá 

realizar serviços em geral nessa área, 

*** 

Ensino Médio 

(Completo) 
Sim Sim A combinar 

Vendedor Interno 

    Candidatos de Guaratinguetá, 

Lorena e Aparecida. Irá realizar o 

atendimento aos clientes, sanar duvidas 

quanto ao produto, utilizar técnicas de 

vendas, prospecção e fidelização dos 

clientes, auxiliar na reposição de 

produtos e organização da área de 

vendas. Escala 6X1, horário de 

Shopping. 

Ensino Médio 

(Completo) 
Sim Sim R$1677,00 

Operador de Caixa 

    Candidatos de Guaratinguetá, 

Lorena e Aparecida, irá realizar 

operações de caixa (Registrar as 

compras dos clientes de acordo com 

Romaneio), Efetuar cobrança da 

compra, ofertar demais produtos como 

cartões da marca, acessórios, etc., escala 

6x1 de Shopping. 

Ensino Médio 

(Completo) 
Sim Sim R$1791,00 



  

Estoquista 

    Candidatos de Guaratinguetá, 

Lorena e Aparecida. irá realizar 

controle de entrada e saída de 

mercadorias; cuidar da organização do 

estoque. auxiliar na reposição de 

produtos e na organização de loja, 

escala 6X1, horário de Shopping. 

Ensino Médio 

(Completo) 
Sim Sim R$1667,00 

Auxiliar de 

Expediação 

    Candidatos de Guaratinguetá, 

necessário saber mantear carne, 

temperar, fracionar. 

Ensino Médio 

(Completo) 
Sim Não R$1600,00 



 

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!  


