
       
         

                                                       

                                  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  
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 

Chapeiro 

        Somente candidatos de 

Guaratinguetá. Vaga correta Chapeiro, 

fazer lanches em geral e porção, 

somente com experiência na carteira de 

trabalho, trabalho 17h ás 23;30 hs. 

Ensino Fundamental 

(Completo) 
Sim Sim A combinar 

Auxiliar de Limpeza 

    Somente Candidatos de 

Guaratinguetá, irá realizar a limpeza de 

áreas internas e externas, necessário ter 

aptidão e noções de limpeza.  

APENAS PCD. 

Ensino Fundamental 

(Completo) 
Não Não R$ 1.384,64 

Auxiliar de Limpeza 

    Apenas candidatos de Guaratinguetá, 

irá realizar a limpeza do prédio, nos 

dias de 2°, 4°, 6° e sábado, das 08h às 

12h, pelo período de 30 dias. ### 

Ensino Fundamental 

(Completo) 
Sim Não 

A combinar 

Horista 

Carpinteiro de Obras 

   Candidatos de Guaratinguetá e 

Aparecida, profissional com noções em 

leitura de projetos, plantas com 

experiência na carteira de trabalho. 

Ensino Fundamental 

(Completo) 
Sim Não A combinar 



Encarregado de Obras 

    Somente candidatos de 

Guaratinguetá, será Responsável pela 

fiscalização da obra, coordenar todos os 

profissionais dentro do canteiro do 

início ao fim, precisa ter conhecimentos 

básicos de interpretação de projetos 

arquitetônicos. monitorar a equipe e 

supervisionar se todos os padrões de 

qualidade estão sendo seguidos por 

todos os demais envolvidos. Exige CNH 

Categoria B. 

Ensino Fundamental 

(Completo) 
Sim 

 

 

Sim 

 

 

    R$ 3.500,00 

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 

Eletricista de Veículos 

Automotivos (Ônibus)  

    candidatos de Guaratinguetá e região, 

irá planejar serviços de manutenção e 

instalação eletroeletrônica em ônibus, 

realizar manutenção preventiva e 

corretiva, instalar sistema e 

componentes eletroeletrônica e realizar 

medições e teste. exige cursos na área. 

Ensino Médio 

(Completo) 
Sim Sim R$2.495,00 

Motorista Carreteiro 

    Candidatos de Guaratinguetá e 

região, irá realizar viagens entre SP e 

MG, carreta MOPP, exige CNH com no 

mínimo 3 anos. 

Ensino Fundamental 

(Completo) 
Sim Não A combinar 



Técnico de 

Enfermagem 

    Preferência por candidatos de 

Guaratinguetá, mas aceita da região. 

Irá desempenhar atividades técnicas de 

enfermagem e tarefas de 

instrumentação cirúrgica atuando sobre 

a supervisão e orientação do 

enfermeiro. Prestar assistência ao 

paciente, zelar pelo seu conforto e bem-

estar. Organizar ambiente de trabalho e 

dar continuidades aos plantões exige 

ensino técnico de enfermagem completo 

com inscrição ativa no COREN. 

ACEITA PCD  

GRANDE QUANTIDADE DE VAGAS! 

Ensino Técnico em 

Enfermagem 

(Completo) 

Não Não R$1.737,14 

Auxiliar de 

Jardinagem 

    Apenas candidatos de Guaratinguetá, 

irá realizar a limpeza dos jardins, 

preparar terra para plantio, utilizar e 

manusear ferramentas necessárias, 

realizar rega das plantas. 

Disponibilidade para viajar, escala 5x2, 

Exige CNH B. 

Ensino Fundamental 

(Completo) 
Sim Sim R$1.469,00 

Jardineiro 

    Apenas candidatos de Guaratinguetá, 

Vaga correta: Encarregado de 

Jardinagem. irá atuar nas atividades 

relacionadas a jardinagem e paisagismo, 

visitas aos clientes, orientação ao time 

de jardineiro. Disponibilidade para 

viajar, Diferencial com técnico ou 

cursos correlatos, exige conhecimento e 

experiência em jardinagem e paisagem. 

Exige CNH B, escala 5x2. 

Ensino Fundamental 

(Completo) 
Sim Sim R$1.850,00 



  

Auxiliar de 

Manutenção Predial 

    Candidatos de Guaratinguetá e 

Região. Irá realizar manutenção civil 

preventiva e corretiva em instalações 

prediais, pequenos reparos civis, 

reparos hidráulicos e consertos de 

carpintaria e marcenaria (troca de 

fechadura de porta), atividades de 

manutenção predial em geral. 

Ensino Médio 

(Completo) 
Sim Sim R$1.668,90 

Caldeireiro I 

    Candidatos de Guaratinguetá e 

região. Irá realizar a leitura e 

interpretação de desenhos técnicos, 

atividades de soldas e oxicorte de peças 

metálicas, preenchimento de ordem de 

serviços e check list, análise de 

ambientes para a realização de 

manutenção predial. Exige curso de 

Caldeiraria, Solda e Oxicorte 

Ensino Médio e Curso 

de  Caldeiraria, Solda e 

Oxicorte 

(Completo) 

Sim Sim R$2.495,00 

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 Fundamental 

(Completo) 
Sim Sim A combinar 

Zelador 

    Apenas Candidatos de 

Guaratinguetá. Irá realizar pequenos 

reparos no condomínio, prestar 

orientação e monitoração do ambiente, 

zelar pela segurança dos residentes. 

Ensino Médio 

(Completo) 
Sim Sim R$1.400,00 



 

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!  


