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Ocupação Descrição Escolaridade 

Exige 

Experiência 

(Mínimo 06 

Meses) 

Em 

CTPS 
Faixa Salarial 

Ajudante de Cozinha 

    Apenas candidatos de Guaratinguetá, irá 

auxiliar e dar suporte a cozinha fazendo a 

separação e a limpeza dos objetos e dos 

alimentos, descascar, cortar, ralar, etc. 

responsável pelo manejo das refeições 

conforme as orientações. ** 

Ensino Fundamental 

Completo 
Sim Sim A combinar 

Assistente 

Administrativo 

Irá atuar no atendimento ao público, 

emissão e pagamento de contas, rotinas de 

escritório, conhecimento financeiro e 

mercado eletrônico. exige técnico ou 

superior em administração. 

Estágio – Cursando 

Adm. 
Não Não A combinar  

Atendente Barista 

    Candidatos de Guaratinguetá, 

Aparecida e Lorena, irá realizar 

atendimeno a mesas e balcão, caixa, 

preparo de café, vaporização do leite, cafés 

especiais. 44horas semanais,   

ACEITA PCD. 

Ensino Médio 

Completo 
Não Não A combinar  

Auxiliar de Expedição 
    Candidatos de Guaratinguetá, necessário 

saber mantear carne, temperar, fracionar. 

Ensino Médio 

Completo 
Sim Não R$1.600,00 



Auxiliar de 

Marceneiro 

    Candidatos de Guaratinguetá, 

Aparecida e Potim, ter noção em manuseio 

de ferramentas, serra circular, serra de fita 

e facilidade em aprendizado em serviços 

manuais e montagem, disponibilidade de 

horário. 

Ensino Médio 

Completo 
Sim Sim A combinar 

Auxiliar de Padeiro 

     Somente candidatos de Guaratinguetá, 

serviços em geral nessa área, com 

experiência na carteira, de trabalho, que 

more aproximo ao bairro jardim do vale. 

Ensino Fundamental 

Completo 
Sim Sim A combinar 

Auxiliar Técnico em 

Mecânica 

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 Médio 

Completo 
Sim  Sim A combinar 

Caseiro 

    Candidatos de Guaratinguetá, irá cuidar 

da segurança e harmonia do local, realizar 

sepultamento e manutenção do prédio e 

gramado, terá auxilio de ajudante. irá 

residir no local com ou sem família. *** 

Ensino Fundamental 

Completo 
Não  Não R$1.700,00 

Costureira Industrial 

    Candidatos de Guaratinguetá, Lorena e 

Aparecida, Fábrica de equipamentos de 

proteção esportiva, Operar máquinas de 

costura na montagem de peças do 

vestuário, exige experiência em linha de 

produção de costura industrial e overlock. 

Ensino Médio 

Completo 
Sim  Sim R$1.529,00 



Cozinheiro Geral 

     Somente candidatos de Guaratinguetá. 

Ter experiência em fazer pratos alacart, 

petiscos, porção, ensino fundamental 

completo, trabalho de quarta feira ate 

domingo das 18 as 00hs. 

Ensino Médio 

Completo 
Sim Sim R$1.500,00 

Cuidador de Idoso 

    Somente candidatos de Guaratinguetá. 

Caminhar, dar banho, alimentar, trabalho 

de segunda a sexta feira diurno e noturno, 

R$10,00 por hora. 

Técnico de 

Enfermagem ou 

Superior em 

Enfermagem 

Sim Sim R$10,00 á hora 

Empregado Doméstico 

    Candidatos de Guaratinguetá,irá 

realizar todos os serviços de casa (lavar, 

passar, cozinhar, fazer mercado, cuidar de 

crianças. Salário/Comissão. 

Ensino Médio 

Completo 
Sim Não A combinar 

Farmaceútico 

    candidatos(as) de Lorena, 

Guaratinguetá, Aparecida. Exercerá 

funções referente a de 

farmacêutico.desejável CNH B. 

Ensino Superior 

Completo 
Sim Sim R$3.654,00 

Estoquista 

    Apenas candidatos de Guaratinguetá, irá 

realizar o recebimento de notas, 

conferência de Mercadoria, alarmar, 

encabidar e etiquetar, realizar lista diária. 

Horário de comércio.  

Apenas PCD. 

Ensino Médio 

Completo 
Não Não R$1.667,00 

Padeiro 

    Candidatos que moram próximo ao 

bairro Jardim do Vale. irá atuar como 

padeiro profissional. Saber fazer diversos 

tipos de: pão, salgado, bolos, etc.  

Aceita PCD. 

Ensino Fundamental 

Completo 
Sim Sim A combinar 



Tapeceiro de veículos 

Confeccionar artefatos de tecidos, couros e 

sintéticos para diversos fins. Planejam as 

atividades de confecção e instalação destes 

artefatos, criam e confeccionam moldes, 

cortam e preparam os materiais, realizam 

acabamentos, e montagem final.  

Ensino Médio 

Completo 
Sim Sim A Combinar 

Vendedor Interno 

 

Candidatos de Guaratinguetá e região. Irá 

realizar abertura e fechamento do caixa, 

abordagem ao cliente, contagem de 

estoque, atendimento, venda de cosméticos. 

Horário de Shopping 

Ensino Médio 

Completo 
Não Não R$1.713,00 

Vendedor Interno 

    Candidatos de Guaratinguetá, que tenha 

habilidade de comunicação e atendimento 

para tratar com os mais variados tipos de 

cliente, proatividade e foco para atingir 

metas, captação de novos clientes, exige 2 

anos de CNH. Experiência em vendas. 

Ensino Médio 

Completo 
Sim Sim A Combinar 

Vidraceiro 

    Candidatos de Guaratinguetá e região, 

saber fazer partes de vidros comuns e 

temperados, cortar e instalar espelho, 

Cortam, montam e instalam vidros, vitrais 

e espelhos. Exige CNH. 

Ensino Médio 

Completo 
Não Não R$2.000,00 



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 14h30 

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!  


