PAT-GUARATINGUETÁ-SP
Ocupação

Descrição

Escolaridade

Exige
Experiência
(Mínimo 06
Meses)

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

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

Sim

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
Padeiro

Candidatos de Guaratinguetá. Realizará
serviços em geral nessa área, com experiência
na carteira de trabalho, morar próximo ao
bairro jardim do vale.

Ensino
Fundamental
Completo

Sim

Sim

A combinar

Em
CTPS

Faixa Salarial

Caixa de Loja

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

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

Ensino
Fundamental
Completo

Sim

Não

Nível Superior
Completo

Sim

Não

A combinar

Ensino Médio
Completo

Sim

Sim

A combinar

Encanador Industrial

Candidatos de Guaratinguetá e região,
Operacionalizam projetos de instalações de
tubulações, definem traçados e dimensionam
tubulações; realizam pré-montagem e
instalam tubulações. Desejável experiência,

R$ 2.843,66

ACEITA PCD.
Farmacêutico

Garçom

Candidatos de Guaratinguetá, irá realizar
ações específicas de dispensação de produtos e
serviços farmacêuticos. Realizará ações de
controle de qualidade de produtos e serviços
farmacêuticos, exige Graduação em farmácia.
ACEITA PCD.
Candidatos de Guaratinguetá, irá ajudar
na limpeza do salão, servir alimentos e
bebidas, anotar pedidos, organização e
limpeza, repor geladeiras e auxiliar no bar.
Horário de trabalho noturno.

candidatos de Guaratinguetá, Lorena,
Aparecida, serviços em geral nessa
área,ensino médio completo.Disponibilidade
para o horário de almoço e jantar.

Ensino Médio
Completo

Sim

Sim

A combinar

Ensino Médio
Completo

Sim

Sim

A combinar

Ensino
Fundamental
Completo

Sim

Sim

A combinar

Ensino Médio
Completo

Sim

Não

A combinar

Padeiro

Candidatos de Guaratinguetá, que morem
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

Pedreiro de Alvenaria

Candidatos de Guaratinguetá. serviços em
geral nessa área, trabalho em altura e térreo.

Ensino
Fundamental
Incompleto

Sim

Sim

A combinar

Garçom

Auxiliar de Mecânico
Agrícola

Operador de
Escavadeira

Operador de Vendas
Garden

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. ###
Candidatos de Guaratinguetá e região.
OPERADOR DE ESCAVADEIRA
HIDRÁULICA. realizará manutenção básica
de máquinas pesadas e as operar. Exige
habilitação D.
Candidatos de Guaratinguetá, vaga correta:
AUXILIAR DE LOJA GARDEN. Atenderá
ao cliente, controle de mercadoria.
Experiência em jardinagem,garden em geral
(ferramentas, plantio).

Servente de Lanches

Soldador

Estoquista

Vendedor Interno

Vendedor Interno

vaga correta chapeiro, FAZER LANCHES
EM GERAL E PORÇÃO,candidatos de
Guaratinguetá,somente com experiência na
carteira de trabalho,trabalho 17h ás 23;30hs.
Candidatos de Guaratinguetá e região.
Unem e cortam peças de ligas metálicas
usando processos de soldagem e corte tais
como eletrodo revestido, tig, mig, mag, oxigás,
arco submerso, brasagem, plasma. Preparam
equipamentos. Exige Experiência, ACEITA
PCD.
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.
Candidatos de Guaratinguetá e região.
Unem e cortam peças de ligas metálicas
usando processos de soldagem e corte tais
como eletrodo revestido, tig, mig, mag, oxigás,
arco submerso, brasagem, plasma. Preparam
equipamentos. Exige Experiência, ACEITA
PCD.
Candidatos de Guaratinguetá e região.
Realizará vendas de móveis e
eletrodomésticos, disponibiliza oportunidade
de plano de carreira + convênio
médico.somente com experiência na carteira
de trabalho.

Ensino
Fundamental
Completo

Sim

Sim

Ensino
Fundamental
Completo

Sim

Sim

Ensino
Fundamental
Completo

Sim

Não

R$ 1.667,00

Ensino Médio
Completo

Não

Não

A combinar

Ensino Médio
Completo

Sim

Sim

A combinar

A combinar

R$ 3.025,16

Vidraceiro

Analista de Mercado

Auxiliar contábil

Ajudante de
Farmácia

Atendente
Balconista

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.
Candidatos de Guaratinguetá e aparecida,
Vaga correta: COMERCIAL DE
BACKOFFICE, irá realizar cotação, vendas
por telefone, gestão de redes sociais e
produção de conteúdos, SAC social, ações de
relações públicas (parceria com escolas,
empresa e outras instituições). Diferencial
curso sobre gestão de redes sociais e
marketing digital
Apenas candidatos de Guaratinguetá, irá
auxiliar nas rotinas de contabilidade e
financeiro, Organizam documentos e geram
lançamentos contábeis.
Candidatos de Guaratinguetá e região, irá
auxiliar na farmácia, colocar etiquetas nos
remédios, armazenar produtos, abastecer
prateleiras, repor e controlar estoque, limpeza
e organização do local, venda de produtos
e/ou artigos de perfumaria e de beleza
Somente candidatos de Guaratinguetá que
more no bairro, próximo ao shopping buriti,
atendimento ao publico, limpeza em geral da
loja, operar caixa montagem de lanches e
sobremesas. ensino médio completo.trabalho
horário noturno.

Ensino Médio
Completo

Não

Não

R$2.000,00

Ensino Médio
Completo

Sim

Sim

R$ 1.667,00

Ensino Médio
Completo

Sim

Sim

A combinar

Ensino Médio
Completo

Sim

Não

A combinar

Ensino Médio
Completo

Não

Não

A combinar

Atendente
Balconista

Atendente
Balconista

Costureira
Em Geral

Cuidador de
Idosos

Empregado
Doméstico Arrumador

Candidatos de Guaratinguetá, atendimento ao
cliente, venda de produtos alimentícios,
organização e limpeza da loja, escala
shopping, diferencial curso na área de
atendimento ou caixa.
Candidatos de Guaratinguetá e região, irá
realizar atendimento de clientes, venda de
mercadorias, registrar entrada e saída,
reposição de mercadorias, organização de
ambiente. diferencial CNH A-B, Diferencial
experiência em carteira.
Candidatos de Guaratinguetá, irá realizar
costura de materiais esportivos de alta
qualidade, exige experiência.
Somente candidatos de Guaratinguetá, irá
caminhar, dar banho, alimentar, trabalho
apenas aos finais de semana, r$10,00 por
hora, exige técnico de enfermagem. Com
experiência na carteira de trabalho.
Apenas candidatos de Guaratinguetá,
realizará serviços em geral nessa área,
FAXINA E COZINHA (PREPARO DE
ALIMENTOS PARA IDOSA). trabalho das
08hs ás 17hs. exige CARTA DE
REFERÊNCIA

Ensino Médio
Completo

Sim

Não

A combinar

Ensino Médio
Completo

Sim

Não

A combinar

Fundamental
Completo

Sim

Não

R$ 1.600,00

Ensino Médio
Completo

Sim

Sim

A combinar

Fundamental
Completo

Sim

Não

R$ 1.400,00

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!

