
PAT-GUARATINGUETÁ-SP

Ocupação Descrição Escolaridade
Exige

Experiência
(Mínimo 06

Meses)

Em CTPS Faixa Salarial

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
Quimíca

(Completo)
Sim Sim A combinar

Cozinheiro Geral

Candidatos de Guaratinguetá e
Aparecida, irá atuar como cozinheiro de
Restaurante, organizar e supervisionar
serviços de cozinha, como elaborar pré

preparo, preparo e finalização dos
pratos. Exige disponibilidade de horário

e trabalho aos finais de semana.

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
Ensino Médio

(Completo) Não Não A combinar



irá realizar atendimento, atuará como
garçom, na cozinha, na recepção e salão,
como também limpeza (não precisa de

experiência pois será treinado para
vaga).

Analista de
Orçamentos

Candidatos de Guaratinguetá e
região, realizará atendimento in loco aos

gestores, atendimento de oficinas
credenciadas, análise de orçamentos,

replicar cotações, negociação de valores,
pesquisa de mercado, treinamento de
oficinas, formação comprovada em

Mecânica Automotiva, Experiência com
orçamento e manutenção de peças

automotivas, conhecimento em excel.

Ensino Médio
(Completo) Sim Sim R$ 2.776,00

Atendente de Lojas

Apenas candidatos de Guaratinguetá,
vaga correta operador de vendas. Irá
ajudar na loja,vendas pelo telefones e
divulgação dos produtos, atendimento

ao clientes. Trabalho por escala,ter
habilitação será o diferencial.

Ensino Médio
(Completo) Sim Sim R$1667,10

Farmacêutico

Candidatos de Guaratinguetá e
região, irá realizar atendimento ao

cliente, ações específicas de dispensação
de produtos e serviços farmacêuticos.

Também realizam ações de controle de
qualidade de produtos e serviços

farmacêuticos, gerenciando o
armazenamento e distribuição dos

produtos. Exige CRF ativo.

Ensino Superior
(Farmácia) Não Não A combinar



Estágio
Engenharia Civil

Apenas candidatos de Guaratinguetá:
vaga Correta: Estágio em Engenharia

Civil, irá realizar levantamento de
material, acompanhamento de obras e

serviços administrativos.

Ensino Superior
Incompleto

(Engenharia Civil)
Não Não R$ 800,00

(Bolsa-Auxílio)

Estágio
Auxiliar

Administrativo

Apenas Candidatos de Guaratinguetá,
irá elaborar tabelas, controle de entrada
e saída de pedidos, contato com clientes,

responder cotações.

Ensino Técnico em
Administração ou áreas

correlatas
Não 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!


