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Ocupação Descrição Escolaridade 

Exige 

Experiência 

(Mínimo 06 

Meses) 

Em 

CTPS 
Faixa Salarial 

Armador de ferragens 

na construção civil 

Candidatos de Guaratinguetá e aparecida. 

serviços em geral nessa área,trabalho em 

altura e térreo. 

Ensino Fundamental 

Incompleto 
Sim Sim 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 

 Cozinha 

Candidatos de Guaratinguetá, irá auxiliar 

na confecção dos bolos, serviços da 

cozinha, pré-paro e processamento dos 

alimentos, organização do ambiente, entre 

outras funções. 

Ensino Médio 

Completo 
Não Não A combinar 



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 

Atendente 

 Balconista 

Candidatos de Guaratinguetá, irá realizar 

atendimento aos clientes, venda de bolos, 

auxiliando os cliente na escolha, 

organização do ambiente, entre outras 

funções. 

Ensino Médio 

Completo 
Não Não A combinar 

Atendente de Lojas 

    Candidatos de Guaratinguetá, irá 

realizar atendimento e vendas ao cliente, 

exige conhecimento em informática e 

experiência em atendimento.  

ACEITA PCD. 

Ensino Médio 

Completo 
Sim Não A combinar 

Estágio em Assistente 

de vendas 

    Candidatos de Guaratinguetá, vaga 

correta: ESTÁGIO EM AUXILIAR DE 

LOJA, irá realizar atendimento em geral, 

repositor corredor, garden, ração. 

cursando primeiro ano do ensino médio. 

Cursando  

Ensino Médio  

1° ano 

Não Não A combinar 

Caldeireiro 

    trabalho com soldas,ELETRODO 

REVESTIDO E mIG somente com 

experiência na carteira de trabalho, 

candidatos de Guaratinguetá e Lorena. 

Ensino Fundamental 

Completo 
Sim Sim A combinar 

Carpinteiro 

Candidatos de Guaratinguetá e aparecida. 

Carpinteiro para execução de formas para 

construção de alvenaria,trabalho em altura 

e térreo, piso da categoria. 

Ensino Fundamental 

Incompleto 
Sim Sim A combinar 



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 
Não Não A combinar 

Cartazeiro 

Candidatos de Guaratinguetá, irá 

confeccionar cartazes, faixas, banners e 

demais materiais de comunicação visual 

para estabelecimentos comerciais 

Ensino Médio 

Completo 
Sim Sim A combinar 

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 
Não Não A combinar 

Empacotador 

Candidatos de Guaratinguetá, irá realizar 

o empacotamento de embalagens, ensacar e 

encaixotar mercadorias, transporte de 

produtos, checagem de pesos, preços e 

códigos. 

Ensino Médio 

Completo 
Não Não A combinar 

Pedreiro de Alvenaria 

Candidatos de Guaratinguetá. serviços em 

geral nessa área, trabalho em altura e 

térreo. 

Ensino Fundamental 

Incompleto 
Sim Sim A combinar 

Vendedor Interno 

Candidatos de Guaratinguetá, Lorena e 

Aparecida. Realizará o atendimento aos 

clientes, técnicas de vendas, prospecção e 

fidelização dos clientes, fará reposição de 

produtos e organização da área de vendas. 

Escala 6X1, horário de Shopping. 

Ensino Médio 

Completo 
Não Não 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 

Operador de Vendas 

Garden 

Candidatos de Guaratinguetá, vaga 

correta: AUXILIAR DE LOJA GARDEN. 

irá realizar atendimento e vendas ao 

cliente, entrada e saída de mercadoria. 

Exige experiência em jardinagem, garden 

em geral (ferramentas, plantio). 

Ensino Médio 

Completo 
Sim Não A combinar 

Operador de  

Caixa 

Candidatos de Guaratinguetá e região.Será 

responsável por fazer a abertura e o 

fechamento de caixa,  vendas de produtos e 

serviços, soluções de problemas. Atuará 

diretamente no atendimento.Trabalho seg 

á sexta feira 10hs ás 19hs,sábado 10hs ás 

18hs.  

Superior  

Completo 
Sim Sim 

R$ 1.730,00 
+comissão. 

Operador de  

Caixa 

Candidatos de Guaratinguetá, irá realizar 

registro de mercadorias, recebimento de 

pagamentos, atendimento ao cliente, 

abertura e fechamento do caixa e controle 

financeiro. 

Ensino Médio 

Completo 
Sim Sim A combinar 

Auxiliar de Mecânico 

Agrícola 

    Vaga Correta: AUXILIAR DE 

MECÂNICA AGRÍCOLA. Somente 

Candidatos de Guaratinguetá, irá realizar 

manutenção de equipamentos agrários, 

roçadeira e motosserra, que goste de 

aprender, seja ativo e responsável,ter 

noções de ferramentas, conhecimentos de 

informática básica e atendimento ao 

cliente. ### 

Ensino Médio 

Completo 
Sim Não A combinar 



  

Servente de Lanches 

    vaga correta chapeiro, FAZER 

LANCHES EM GERAL E 

PORÇÃO,candidatos de 

Guaratinguetá,somente com experiência na 

carteira de trabalho,trabalho 17h ás 

23;30hs. 

Ensino Fundamental 

Completo 
Sim Sim A combinar 



 

O atendimento de VAGAS acontece  

Das 8h30 às 16h30 

Os documentos necessários são:  

RG, CPF E CARTEIRA DE TRABALHO. 
 

 

SEGURO DESEMPREGO  

Das 8h30 às 16h00 

 

Procure o PAT e atualize seus dados 

cadastrais! 



 

Localização: Rodoviária de Guaratinguetá – 

Praça Rotary – Centro – Guaratinguetá 

Telefone: (12) 3132-3744 

 

As vagas podem sofrer alterações 

diariamente, 

Fique atento!  


