
       
         

                                                       

                                  PAT-GUARATINGUETÁ-SP     
  

Ocupação Descrição Escolaridade 

Exige 

Experiência 

(Mínimo 06 

Meses) 

Em 

CTPS 
Faixa Salarial 

Assistente Fiscal 

Candidatos de guaratinguetá e lorena,vaga 

correta assistente fiscal,conhecimento na 

área fiscal(emissão nfs, nfs, entrada de nfs, 

apuração de impostos indiretos 

(iss,icms,ipi,pis,confins). Nível superior em 

administração ou contabilidade completo. 

Com experiência na carteira de trabalho, 

habilitação b, trabalho das 08hs ás 18hs 

segunda á sexta feira. 

Nível Superior  

Completo 
Sim Sim A combinar 

Atendente de Lojas 

    Candidatos de Guaratinguetá e Lorena 

VAGA PCD  

ter laudo medico, atuar com atendimento e 

suporte ao cliente,organização e 

precificação e validação de produtos, frente 

de caixa, reposição de estoque e 

mercadorias, colaborar com a limpeza e 

organização da loja.  

Ensino Médio 

Completo 
Não Não     R$ 1.624,00 



Atendente de 

Lanchonete 

Candidatos de Guaratinguetá,atender os 

clientes, limpeza da loja, auxiliar nas 

tarefas internas,ensino médio 

completo,trabalho das 13h ás 22hs*** 

Ensino Médio 

Completo 
Sim Sim R$ 1.425,00 

Comprador 

Candidatos de Guaratinguetá e 

Lorena.Realizará atividades de compras 

para todos os departamentos. superior 

completo. com experiência na carteira de 

trabalho 

Nível Superior  

Completo 
Sim Sim A combinar 

Cuidador de 

 Idosos 

Somente candidatos de Guaratinguetá, irá 

caminhar, dar banho, alimentar, trabalho 

12x36, r$10,00 por hora, exige técnico de 

enfermagem. Com experiência na carteira 

de trabalho. 

Ensino Médio 

Completo 
Sim Sim A combinar 

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 

Instalador de Sistemas 

Eletrônico 

Candidatos de Guaratinguetá, Lorena e 

aparecida, irá configurar equipamentos de 

CFTV, câmeras, alarmes, assim como 

sistema de segurança (central de alarmes, 

sensores). Exige conhecimento de 

segurança patrimonial e bom 

relacionamento. Exige curso de CFTV, 

diferencial CNH AB 

Ensino Médio 

Completo 
Sim Sim R$ 1.768,20 

Mecânico de 

Manutenção de 

Automóveis 

Candidatos de Guaratinguetá e região. 

Realizará a manutenção de motores, 

sistemas e partes dos veículos automotores. 

Deverá possuir conhecimento em mecânica 

de autos leves e disel leve, experiência com 

scanner de autos, conhecimento em motor, 

Ensino  

Fundamental 
Sim Sim A combinar 



câmbio, suspensão, freios e experiência em 

diagnóstico. 

Mecânico de  

Veículos 

Somente candidatos de Guaratinguetá,vaga 

correta técnico de serviços mecânico 

jr.realização de processo preparos e 

preparação de entrega de veículos, 

instalação de suportes em geral. Auxilio na 

abertura e fechamento de serviços, 

atendimento ao cliente da oficina, com 

habilitação B definitiva.  

Ensino Médio 

Completo 
Sim Sim R$ 2.203,00 

Motorista de 

Caminhão 

Candidatos de Guaratinguetá e região, 

vaga correta motirsta de truck,conduzir 

veículos através das rodovias, estabelecidas 

pela programação da frota, portando 

documentação obrigatória e cumprindo a 

legislação.ensino fundamental completo. 

Com experiência de 2 anos na carteira de 

trabalho.CNH D e curso mopp . 

Ensino  

Fundamental 
Sim Sim R$ 2.269,02 

Motorista de 

Caminhão-Guindaste 

Candidatos de Guaratinguetá, Lorena, 

Aparecida,vaga correta motorista muque-

iro, operadores de guindastes 

veiculares,caminhões quindautos ou 

munck. Com habilitação D, somente com 

experiência na carteira de trabalho, 

Ensino  

Fundamental 
Sim Sim A combinar 

Recepcionista 

Atendente 

Candidatos de Guaratinguetá e 

aparecida,exige noções contábeis, 

administrativas e de informática, precisa 

ser comunicativa, disciplinada, atenta e 

paciente. Exige ensino médio completo e 

técnico em administração e/ou 

contabilidade.*** 

Ensino Médio 

Completo 
Sim Sim R$ 1.272,00 



Salgadeiro 

Somente candidatos de Guaratinguetá 

HIGIENIZAÇÃO DOS ALIMENTOS, 

MONTAGEM DE SALADAS EM 

GERAL,somente com experiência na 

carteira de trabalho,ensino fundamental 

completo.###,***. 

Ensino  

Fundamental 
Sim Sim A combinar 

Pintor de  

Veículos 

Candidatos de Guaratinguetá e Região. Irá 

realizar a pintura de veículos automotivos. 

Horário de trabalho: 8h às 12h e 13h às 

18h 

Ensino  

Fundamental 
Sim Não R$ 1.782,00 

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 

conforto e bem-estar. Organizar ambiente 

de trabalho Escala 12h x 36h. 

 exige COREN ATIVO.  

ACEITA PCD. 

Ensino Médio 

Completo 
Não Não     R$ 1.803,32 

Cuidador de Idosos 

Candidatos de Guaratinguetá,todas as 

funções de cuidadora de idosos, banho, 

higiene pessoal, etc. Escala 6x1, refeição no 

período de trabalho, vale transporte. 

Ensino Médio 

Completo 
Sim Sim A combinar 

Garçom 

Candidatos de Guaratinguetá. Irá realizar 

o atendimento aos clientes, servir os 

alimentos e cumprir com as diretrizes da 

casa. Horário de trabalho: 16h às 01h. 

Ensino Fundamental 

Completo 
Sim Sim A combinar 



Montador de Veículos 

Candidatos de Guaratinguetá e Região. Irá 

realizar montagem e desmontagem de 

veículos automotores. Horário de trabalho: 

8h às 12h e 13h às 18h 

Ensino Fundamental 

Completo 
Sim Não R$ 1.782,00 

Salgadeiro 

Somente candidatos de Guaratinguetá. Irá 

realizar a higienização dos alimentos, 

montagens em geral. 

Ensino Fundamental 

Completo 
Sim Sim A combinar 

Pizzaiolo 

Candidatos de Guaratinguetá. Irá 

preparar dos insumos do dia, realizar a 

preparação do ambiente de trabalho, 

fornear, finalizar e cozinhar. Horário de 

trabalho: 16h às 01h. 

Ensino Fundamental 

Completo 
Sim Sim A combinar 

Vendedor de Serviços 

Candidatos de Guaratinguetá e 

Aparecida,VAGA CORRETA: 

CAPTADOR DE CLIENTES 

EXTERNO, captar perfis para avaliação 

bucal. Trabalho de Seg. à Sex. 09h às 18h+ 

Sáb. 09h às 13h. 

Ensino Médio 

Completo 
Não Não R$ 1.212,00 

Vendedor Interno 

Candidatos de Guaratinguetá e Aparecida, 

saber fazer vendas, pedidos para clientes e 

fábricas.  Trabalho de Seg. à Sex. 09h às 

18h+ Sáb. 09h às 13h. Exige CNH AB. 

Ensino Médio 

Completo 
Sim Sim A combinar 

Lavadeiro 

Candidatos de Guaratinguetá,lavar e 

passar roupas em geral, lavagem em 

maquina e manual, utilizar produto para 

retirada de manchas, organizar, roupas e 

calcados e efetuar pequenos reparos e, 

roupas. 

Ensino Fundamental 

Completo 
Sim Sim R$ 1.372,95 



 

 

 

Oficial de Serviços 

Gerais na Manutenção 

de Edificações 

Candidatos de Guaratinguetá, vaga correta 

auxiliar de serviços gerais, executar 

serviços de limpeza em geral, transportes 

de moveis e objetos em geral, serviços de 

carga e descarga de materiais, serviços de 

copa e cozinha, serviços de lavanderia 

lavar e passar roupas, executar outras 

tarefas compatíveis com a natureza da 

função. 

Ensino Fundamental 

Completo 
Sim Sim R$ 1.372,95 

Motofretista 

Candidatos de Guaratinguetá, VAGA 

CORRETA: MOTOBOY, dirigir a 

motocicleta,seguindo o itinerário 

predeterminado, proceder a entrega e 

recebimentos dos volumes e do 

expediente,comparando-os com os 

documentos e recebimentos de 

mercadorias, ter habilitação A/B possuir 

veículo próprio. 

Ensino Fundamental 

Completo 
Sim Sim R$ 1.372,95 

Técnico de 

Enfermagem 

Candidatos de Guaratinguetá, serviços em 

geral nessa área para idosos,em casa de 

repouso 6x1 com ou sem, experiência na 

carteira de trabalho, com COREN ativo.  

Ensino Médio 

Completo 
Não Não 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!  


