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Ocupação Descrição Escolaridade 

Exige 

Experiência 

(Mínimo 06 

Meses) 

Em 

CTPS 
Faixa Salarial 

Analista de Mercado 

    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. 

Ensino Médio 

Completo 
Sim Sim     R$ 1.667,00 

Auxiliar de Cozinha 

    Candidatos de Guaratinguetá, aparecida 

e Lorena, irá realizar montagem de pratos, 

porcionamento, limpeza do ambiente, 

auxiliar no preparo e processamento dos 

alimentos. escala de Shopping. 

Ensino Médio 

Completo 
Sim Não R$1.425,00 

Auxiliar de 

enfermagem 

    vaga correta auxiliar de coleta , irá atuar 

como auxiliar de enfermagem com 

experiência em coleta de sangue/exames 

patológicos, exige coren ativo. candidatos 

de guaratinguetá 

Ensino Médio 

Completo 
Sim Sim A combinar 



Copeiro 

    candidatos de Guaratinguetá, serviços 

em geral nessa área, escala 6x2,com 

experiência na carteira d etrabalho. 

Ensino Médio 

Completo 
Sim Sim     R$ 1.425,60 

Costureira em Geral 

    Candidatos de Guaratinguetá, irá 

realizar costura de materiais esportivos de 

alta qualidade, exige experiência. 

Ensino Fundamental  

Completo 
Sim Não     R$ 1.600,00 

Cuidador de Idoso 

Final de Semana 

    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. 

Ensino Médio 

Completo 
Sim Sim R$10,0/hora 

Empregado Doméstico 

Nos Serviços Gerais 

Candidatos de Guaratinguetá, irá realizar 

serviços domésticos em geral, cuidado do 

jardim, limpeza de ambientes e passeio 

com cachorro. irá trabalhar em turnos das 

7h às 15h e 15h às 23h, desejável CNH. ## 

Ensino Fundamental  

Completo 
Sim Não R$ 1.518,00 

Empregado Doméstico 

Diarista 

    candidatos de Guaratinguetá,serviços 

domésticos gerais, cozinhar, passar e 

cuidar da casa, deve morar próximo ou são 

dimas, jd.do Valle, Village Santana,com 

experiência na carteira de trabalho e com 

referência, 7:30 as 17hs (seg á sexta)  

Ensino Fundamental  

Completo 
Sim Não A combinar 

Esteticista Facial 

    candidatas de Guaratinguetá, Lorena, 

Aparecida e Roseira, irá executar serviços 

de estética facial, designer de sobrancelhas, 

depilação com linha e aplicação de henna. 

horário/escala de shopping 6x1. 

Ensino Médio 

Completo 
Sim Não R$1.436,00 



Garçom 

    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. 

Ensino Médio 

Completo 
Sim Sim A combinar 

Gerente de 

Supermercado 

    Candidatos de Guaratinguetá, Vaga 

correta: LÍDER DE FLV: diariamente 

orienta, supervisiona e executa distribuição 

dos produtos hortifrúti nas gôndolas, 

recebimento e abastecimento, organização 

e limpeza, pesagem e precificação dos 

produtos. Escala de revezamento. 

Ensino Médio 

Completo 
Sim Sim     R$ 2.316,00 

Operador de 

Escavadeira 

 

Candidatos de Guaratinguetá e região. 

OPERADOR DE ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA. realizará manutenção 

básica de máquinas pesadas e as operar. 

Exige habilitação D. 

Ensino Fundamental  

Completo 
Sim Sim A combinar 

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 

Pintor Industrial 

    Candidatos de Guaratinguetá, realizar 

Pinturas em geral e experiência 

comprovada. ### 

Ensino Médio 

Completo 
Sim Sim     R$ 2.310,75 

Supervisor de 

 Caixas  

Candidatos de Guaratinguetá, vaga: 

FISCAL DE CAIXA, responsável pelo 

fluxo dos caixas, apoiando em ocorrências 

diversas, realizar cancelamento e estornos, 

reposição de troco, abertura e fechamento 

geral do caixa.. *** 

Ensino Médio 

Completo 
Sim Sim R$ 2.266,00 



Técnico de 

Manutenção 

Eletrônica 

    Candidatos de Guaratinguetá, 

aparecida, e região. Manutenção de 

equipamentos, preventivas, check lists, ter 

o curso técnico de eletrônica ou 

mecatrônica ou refrigeração, 

disponibilidade de horário, período 

integral. 

Ensino Médio 

Completo 
Sim Sim A combinar 

Vendedor Interno 

Candidatos de Guaratinguetá, aparecida , 

potim e Lorena. vendedor somente com 

experiência no ramo de pneus e serviços 

automotivos e na carteira de trabalho, 

horário comercial. Exige CNH B.     

Ensino Médio 

Completo 
Não Não A combinar 

Vendedor Interno 

    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 Médio 

Completo 
Sim Sim A combinar 

Vendedor Interno 

    Candidatos de Guaratinguetá e região, 

vaga correta: Vendedor Jr de loja: irá 

realizar atendimento ao cliente em loja, 

realizando oferta de produtos e serviços no 

segmento de telecomunicações, venda de 

aparelhos celulares, planos móveis e fixos, 

internet, atendimento em geral, escala 6x1,  

Ensino Médio 

Completo 
Sim Sim     R$ 1.598,16 

Auxiliar de  

Cozinha 

Candidatos de Guaratinguetá, se for 

Lorena e Aparecida ter condução própria. 

irá auxiliar nos preparos e finalizações na 

cozinha, montagens de pratos. horário 

noturno. 

Ensino Fundamental  

Completo 
Não Não R$ 1.250,00 



 

O atendimento de VAGAS acontece  

Das 8h30 às 16h30 

Os documentos necessários são:  

Oficial de Serviços 

Gerais na Manutenção 

de Edificações 

Candidatos de Guaratinguetá, se for 

Lorena e Aparecida ter condução própria. 

irá realizar manutenção da limpeza de 

utensílios, equipamentos e ambientes, 

manutenção de estoque. horário noturno 

Ensino Fundamental  

Completo 
Não Não R$ 1.250,00 

Supervisor  

Comercial 

Candidatos de Guaratinguetá. Vaga 

correta: Agente comercial. Irá realizar 

prospecção, fechamento de contrato, 

treinamento de novos comércios parceiros, 

estabelecer bom relacionamento com 

parceiros a longo prazo e realizar a 

manutenção e gerenciamento do painel 

administrativo da cidade. 

Ensino Médio 

Completo 
Não Não A combinar 

Auxiliar de 

Laboratório 

Candidatos de Guaratinguetá. Vaga 

correta: Jovem Aprendiz. Irá atuar com 

pré atendimento de clientes em 

Laboratórios de Análises Clínicas, 

conferência de guias de solicitação de 

exames; conferencia de documentações; 

APENAS PCD 

Ensino Médio 

Completo 
Não Não A combinar 



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!  


