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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 

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 

Arrumador 

    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 

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 

Pintor Industrial 

    Candidatos de Guaratinguetá, realizar 

Pinturas em geral e experiência 

comprovada. ### 

Ensino Médio 

Completo 
Sim Sim     R$ 2.310,75 

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 

Ensino Médio 

Completo 
Sim Sim A combinar 



integral. 

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 

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 

Oficial de Serviços 

Gerais  

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; 

Ensino Médio 

Completo 
Não Não A combinar 



APENAS PCD 

Operador de Vendas 

PCD 

    Candidatos de Guaratinguetá e região, 

irá realizar atendimento ao público, 

organização e reposição de mercadorias. 

horário de trabalho 11h30 às 20h00. 

APENAS PCD 

Ensino Médio 

Completo 
Não Não R$1.664,00 

Atendente 

 Balconista 

Candidatos de Guaratinguetá.Realizará 

vendas de produtos alimentícios, atuará no 

caixa e organizará a limpeza da loja. 

Ensino Médio 

Completo 
Não Não R$ 1.425,00 

Limpador de Frutas e 

Legumes 

candidatos de guaratinguetá. vaga correta 

repositor de flv. irá realizar reposição de 

frutas e verduras nas vascas, pesagem de 

produtos na balança e produção de 

processados. 

Ensino Médio 

Completo 
Sim Sim R$ 1.814,00 

Social Media 

Candidatos de Guaratinguetá, aparecida e 

potim, irá realizar edição de vídeos, criação 

de conteúdos para mídias sociais, 

planejamento de marketing, acesso a redes 

sociais. 

Ensino Médio 

Completo 
Não Não A combinar 

Auxiliar de Linha  

De Produção 

Candidatos de Guaratinguetá e Lorena, irá 

auxiliar na produção, atendimento, 

organização, abastecimento. 

Ensino Médio 

Completo 
Sim Sim A combinar 



Repositor de 

Mercadorias 

Candidatos de Guaratinguetá, Lorena e 

Cachoeira Paulista, trabalho em eventos, 

irá realizar reposição de mercadorias, lidar 

com a fornalha, ajudar no processo de 

empanadas, lidar com caixa e entrega. 

oferecerá almoço e vale transporte. 

Ensino Fundamental  

Completo 
Não Não A combinar 

Atendente de  

Loja 

Candidatos de Guaratinguetá, VAGA 

CORRETA: AUXILIAR DE PROVADOR, 

irá contar peças e entregar placa de 

quantidade, encabidar e passar roupas, 

verificar etiquetas e alarmes. ACEITA 

PCD. 

Ensino Médio 

Completo 
Não Não A combinar 

Auxiliar de  

Cozinha 

Candidatos de Guaratinguetá, Lorena e 

Cachoeira Paulista, trabalho em eventos 

em container, irá realizar a fornalha de 

empanadas, utilizar cozinha, limpeza do 

local. 

Ensino Fundamental  

Completo 
Não Não A combinar 

Encarregado de  

Frios 

Candidatos de Guaratinguetá. Orientará 

supervisionará e/ou executará o bom 

atendimento no balcão de frios e 

embutidos. Atentará a apresentação dos 

produtos, prazos de validade e qualidade 

do corte e redução de desperdícios. 

Ensino Médio 

Completo 
Sim Sim A combinar 

Montador 

Candidatos de Guaratinguetá. Irá realizar 

montagem de acessórios para automóveis 

com o uso de ferramentas, chaves manuais 

e parafusadeiras. Exige curso voltado para 

a área  de MECÂNICA OU PRODUÇÃO. 

Ensino Médio 

Completo 
Sim Sim A combinar 

Técnico de 

Enfermagem 

Candidatos de Guaratinguetá e região. Irá 

desempenhar atividades técnicas de 

enfermagem e atuar sob a supervisão e 

orientação do enfermeiro. Prestar 

assistência ao paciente, zelar pelo seu 

Ensino Médio 

Completo 
Sim Não R$ 1.803,32 



 

 

 

conforto e bem-estar. Organizar ambiente 

de trabalho e dar continuidade aos 

plantões. escala 12h x 36h. Exige coren 

ativo. ACEITA PCD. 

Técnico de Suporte 

De TI 

Candidatos de Guaratinguetá. Irá 

desempenhar o atendimento ao cliente, 

sanar dúvidas também sobre o processo do 

sistema. 

Ensino Médio 

Completo 
Sim Sim A combinar 

Vendedor  

Interno 

Candidatas de Guaratinguetá, irá realizar 

atendimento ao público, atendimento pelo 

WhatsApp e organização da loja. *** 

Ensino Médio 

Completo 
Sim Sim A combinar 

Operador de 

Caixa 

Candidatos de Guaratinguetá. irá realizar 

atividades no caixa, venda de produtos, 

atendimento ao público e organização do 

local. 

Ensino Médio 

Completo 
Sim Sim R$ 1.791,00 

Açougueiro 

Candidatos de Guaratinguetá. irá realizar 

atendimento ao público, preparar carnes 

para comercialização, desossar, fatiar, 

pesar e realizar cortes. 

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!  


