
 

 

Vagas disponíveis no PAT Itapira - 07/08/2020 
 

 

Vaga: Alimentador De Linha De Produção  - Fábrica PENHA S/A 

Requisitos para a vaga: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

          

Vaga:  Analista De Depto Pessoal    

 Requisitos para a vaga:     

 -  ambos os sexos 

-  idade: acima de 23 anos; 

-  vaga efetiva;  

-  ensino superior completo em direito ou contabilidade; 

-  experiência :  mínima de 02 (dois) anos na função comprovada em carteira; 

-  principais atividades da função: elaboração de folha de pagamento; apuração de 

cartão de ponto; cálculo de horas extras, adicional de insalubridade; controle de férias; 

rescisões contratuais; 13º salário; registro de empregados; elaboração de ppp; 

controle e controle e entrega de epi's, etc 

- horário de trabalho : de segunda a sexta feira das 8:00 às 17:00 hs, e aos sábados das 

07:00 às 11:00 hs; 

- salário e benefícios:  R$2 800,00 e cesta básica. 

 

 

 -  Masculino 

-  vaga temporária (90 dias);  

-  ensino médio completo; 

-  principais atividades da função: experiência na função na área de produção de pelo 

menos 06 (seis) meses comprovada na carteira   ; 

- horário de trabalho : horário de revezamento semanal (06h00 às 14h00 / 14h00 às 

22h00) / horário noturno : (22hoo às 06h00) é fixo - sempre de segunda a sábado; 

- salário e benefícios:  R$ 8,42/hora  + vale transporte +refeição no local.    



 Vaga:  Analista De Estação De Tratamento De Efluentes  

Requisitos para a vaga:  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

               

Vaga:  Analista De Logística   

Requisitos para a vaga:        

-  ambos os sexos 

-  idade: acima de 23 anos; 

-  vaga efetiva;  

-  ensino médio completo; 

-  experiência :  mínima de 06 (seis) meses comprovada em carteira; 

-  principais atividades da função: gestão em logística;rotas; frota interna; gestão com 

transportadoras; desejável conhecimento em emissão de notas e noções fiscais; 

domínio pacote office e experiência em estoque. 

- aceita moradores de: Itapira e região  

- salário e benefícios:  a combinar. 

 

 

 

 

 

-  masculino 

-  vaga efetiva; 

-  idade mínima 25 anos - máxima de 50 anos; 

-  ensino médio completo; 

-  principais atividades da função: ligar e desligar equipamentos; alimentar 

equipamento com produto; limpeza em geral; poda de árvore e poda de mato. 

conhecimentos necessários: preferência ETE, mas se entender de hidráulica e bomba 

já é suficiente, pois o conhecimento prático será fornecido pela empresa; 

- horário de trabalho : de segunda a sábado. horário entre 06:00 às 18:00 hs ) será 

verificado o melhor horário); 

- salário e benefícios:  piso da categoria - R$ 1 500,00.    



Vaga: Analista De Relacionamento 1 (Para Pcd) 

Requisitos para a vaga:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

-  ambos os sexos  - exclusiva para pcd´s com dificuldade de locomoção (membros 

inferiores)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

- vaga efetiva (CLT) - trabalhar home office                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

-  idade : mínima de 20 anos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

-  ensino médio completo ou superior cursando/ completo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

-  principais atividades da função : conhecimento básico de informática; boa dicção; irá 

realizar serviços de atendimento ao cliente, cobranças, vendas etc - é necessário ter 

uma cadeira em casa de escritório , fone de ouvido com microfone ou headset ; 

computador ou notebook (processador i3 ou superior, 8gb de ram, hd 50gb ou 

superior e windows 10; conexão mínima de internet de 30 mb ( operadoras : vivo, 

claro, tim ou oi); ter um espaço dedicado na residência para trabalhar; e 

disponibilidade para escala de 6x1 com 6h20 de trabalho diário.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

- salário/ benefícios: R$ 1 108,00 + vare refeição, convênio farmácia e plano de 

carreira. 

  

 

Vaga:  Assistente De Depto Pessoal 

Requisitos para a vaga:  

 

-  idade: acima de 23 anos; 

-  vaga efetiva;  

-  ensino superior completo em administração ou curso técnico em depto pessoal; 

-  experiência :  mínima de 01 (um) ano na função comprovada em carteira; 

-  principais atividades da função: auxílio na elaboração de folha de pagamento; 

apuração de cartão ponto; cálculo de horas extras; adicional de insalubridade; controle 

de férias; rescisões contratuais; 13º salário; registro de empregados; elaboração de 

ppp; controle e controle e entrega de epi's, e demais atividades administrativas. 

 - horário de trabalho : de segunda a sexta feira das 8:00 às 17:00 hs, e aos sábados das 

07:00 às 11:00 hs; 

- salário e benefícios:  R$ 2 100,00 e cesta básica. 

 

 

 

-  ambos os sexos 

      



            

Vaga: Balconista com Conhecimento em Peças Automotivas 

Requisitos para a vaga:  

-  masculino 

-  vaga efetiva;  

-  ensino médio completo; 

-  experiência de 02 (dois) anos na função comprovada em carteira; 

- habilitação : a/b  

-  principais atividades da função: entregar peças para os funcionários e atender os 

clientes no balcão  ( necessário conhecimento em peças automotivas); 

- horário de trabalho : horário comercial 

- aceita moradores de Itapira e região ( Mogi- Mirim, Mogi-Guaçu, Jacutinga); 

         

 

      

Vaga: Estagiário Téc. em Segurança do Trabalho 

Requisitos para a vaga:  

      

 

 

 

- ambos os sexos 

-  estagiário;  

-  ensino técnico ou superior em téc. em segurança do trabalho - formação : até 

dez/2022; 

-  idade: mínima de 18 anos; 

-  principais atividades da função:  estágio na área de segurança do trabalho ( com 

curso técnico ou superior  com conclusão até dezembro de 2022; 

- horário de trabalho : de segunda a sexta-feira ; 

- salário e benefícios:  práticas de mercado.    



 

Vaga:  Estoquista  

Requisitos para a vaga:  

-  feminino 

-  vaga efetiva; 

-  idade mínima 25 anos - máxima de 33 anos; 

-  cursando faculdade; 

-  principais atividades da função: empacotar e desempacotar os produtos e organizar 

o estoque da melhor maneira, para facilitar a movimentação dos itens; 

- horário de trabalho : de segunda a sexta-feira das 8:00 às 17:30 (com 1 hora e meia 

de almoço)  e aos sábados das 08:00 às 12:00hs; 

- salário e benefícios: R$ 1 439,00    

 

 

                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 Vaga: Diretor Pedagógico    

Requisitos para a vaga:     

-  ambos os sexos 

-  experiência comprovada em carteira de pelo menos 01 (um) ano na função; 

-  aceita candidatos com deficiência física ( menos intelectual ); 

-  vaga efetiva;  

-  ensino superior completo em pedagogia; 

-  disponibilidade para realizar viagem; 

-  principais atividades da função: conforme regimento escolar - direção geral; 

 - horário de trabalho : 8h48 / dia - de segunda a sexta- feira; 

- salário e benefícios:  a combinar 

 

 

 

 



 

Vaga: Eletricista Automotivo 

Requisitos para a vaga:  

-  masculino 

-  vaga efetiva;  

-  ensino médio completo; 

-  experiência de 02 (dois) anos na função comprovada em carteira; 

- habilitação : a/b  

-  principais atividades da função: mexer em parte elétrica geral de auto ( elétrica de 

automóvel); conhecimento em peças automotivas; 

- horário de trabalho : horário comercial; 

- aceita moradores de Itapira e região ( Mogi- Mirim, Mogi-Guaçu, Jacutinga); 

- salário e benefícios:  a combinar.    

 

 

 

Vaga:  Empregada Doméstica  

-  principais atividades da função:  organizar e limpar a casa , lavar,  passar as roupas e 

faxinar ( não precisa cozinhar); 

        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                             

  Requisitos para a vaga:  

-  feminino 

-  vaga efetiva;  

-  ensino fundamental completo; 

-  experiência na função de pelo menos 02 (dois ) anos, com carta de referência; 

 - idade: de 25 a 50 anos; 

-  é necessário ter veículo próprio (carro, moto ou bicicleta); 

- horário de trabalho : de segunda a sexta-feira das 07:30 às 17:00hs; 

- salário e benefícios:  a combinar.    



Vaga:  Empregada Doméstica    

Requisitos para a vaga: 

- feminino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

-  vaga efetiva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

-  idade : mínima de 20 anos, máxima 55 anos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

-  saber ler, escrever; experiência mínima de 01 ano na função ( comprovada na 

carteira e carta de referência)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

-  ter carteira de habilitação " b" (no momento não estritamente necessário)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

-  principais atividades da função :   serviços gerais de casa e cozinhar (comida simples) 

para somente uma pessoa que mora na casa).                                                                                                                                                                            

- horário de trabalho: DE 2ª A 6ª DAS 8 ÀS 17H e aos sábados das 8 às 12 ou 13h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

- salário: R$ 1 065,00 a R$ 1 300,00. 

 

 

 

 

 

 Vaga:  Empregada Doméstica   

 Requisitos para a vaga:  

- feminino 

-  idade: acima de 25 anos; 

-  vaga efetiva;  

-  ensino fundamental completo ( saber ler e escrever pelo menos); 

-  experiência :  mínima de 01 (um) ano na função comprovada em carteira e com carta 

de referência; 

-  principais atividades da função: organizar e limpar a casa ( lavar e passar as roupas, 

cozinhar e faxinar); 

 - horário de trabalho : de segunda a sexta feira ( 08hs de trabalho/dia); 

- salário e benefícios:  R$ 1 500,00. 

  

     

 



 

 

Vaga: Mecânico de Manutenção de Máquina de Costura 

Requisitos para a vaga:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

-  masculino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

-  idade : máxima  de 50 anos 

- ensino médio completo; 

- experiência a partir de seis meses comprovada em carteira em manutenção de 

confecção de roupas, calçados e lingeries                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

- salário e benefícios: a combinar na entrevista.                                                                                                                                                                                                                                                         

- aceita candidato de outra cidade ( Mogi-Mirim, Mogi-Guaçu). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaga: Motorista de Caminhão 

Requisitos para a vaga:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

-  masculino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

-  vaga efetiva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

-  habilitação "E"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

- experiência mínima de 06 (seis) meses comprovada na carteira com carreta/ veículo 

pesado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

-  disponibilidade para ausentar -se do domicílio por longo período                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

-  principais atividades da função :3experiência com veículos de 7 eixos (bitrem) ou 9 

eixos (rodotrem); conhecimento na região de santos/sp e terminais portuários. 

- disponibilidade para realizar viagem ; aceita moradores de Itapira e região                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

- salário: base ; diária                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

- benefícios : previstos em lei; premiações - R$ 5 000,00 média      

    

 

 



Vaga: Oficial De Serviços Gerais 

- salário e benefícios:  a combinar 

 

            

 

Vaga: Operador De Empilhadeira (Jacutinga) 

Requisitos para a vaga:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

- ambos os sexos;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

- ensino médio completo;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

- experiência mínima de 06 meses;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

- curso de empilhadeira ; CNH ativa;                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

- é necessário experiência mínima de 06 meses na função;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

- conhecimentos necessários para se candidatar à vaga: experiência com empilhadeira 

elétrica e a gás é um diferencial; dinâmico e facilidade de trabalho em equipe;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

- salário : a combinar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Requisitos para a vaga:  

-  ambos os sexos 

-  vaga efetiva;  

-  ensino fundamental completo; 

-  experiência de 6 (seis) meses na função com carta de referência no ramo de 

fabricação de produtos alimentícios ou semelhantes; 

- habilitação: "B" 

-  principais atividades da função: linha de envase de produtos alimentícios, limpeza e 

higienização de equipamento, utensílios e ambiente de trabalho, entrega de 

mercadorias em supermercados. 

- horário de trabalho : 44 horas semanais; 



 

Vaga: Operador De Telemarketing 1  (Para Pcd's) 

Requisitos para a vaga:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

-  ambos os sexos  - exclusiva para pcd´s com dificuldade de locomoção (membros 

inferiores)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

- vaga efetiva ( clt) - trabalhar home office                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

-  idade : mínima de 20 anos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

-  ensino médio completo ou superior cursando/ completo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

-  principais atividades da função : conhecimento básico de informática; boa dicção; irá 

realizar serviços de atendimento ao cliente, cobranças, vendas etc - é necessário ter 

uma cadeira em casa de escritório , fone de ouvido com microfone ou headset ; 

computador ou notebook (processador i3 ou superior, 8gb de ram, hd 50gb ou 

superior e windows 10; conexão mínima de internet de 30 mb ( operadoras : vivo, 

claro, tim ou oi); ter um espaço dedicado na residência para trabalhar; e 

disponibilidade para escala de 6x1 com 6h20 de trabalho diário.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

- salário/ benefícios: R$ 1 051,00 + vare refeição, convênio farmácia e plano de carreira     

  

 

 

Vaga: Soldador    

Requisitos para a vaga:  

- salário e benefícios:  R$ 2 250,00 / mês + vale alimentação.          

 

 

 

 

 

-  Ambos os sexos 

-  vaga efetiva;  

-  ensino fundamental completo; 

-  experiência de 6 (seis) meses na função comprovada em carteira; 

-  principais atividades da função: fazer corte de peças metálicas, solda em aço carbono 

e aço inox, furos, chapas e equipamentos, utilizando processos de soldagem e corte. 

Solda mig/mag, necessário saber leitura e interpretação de desenhos e ferramentas de 

medição; 

- horário de trabalho : segunda a sexta em horário administrativo; 



Vaga:   Soldador   

Requisitos para a vaga:  

-  masculino 

-  vaga temporária (90 dias;  

-  ensino fundamental completo; 

-  idade: mínima de 20 anos- máxima de 60 anos; 

-  ter habilitação : a/b ; 

-  disponibilizar de veículo próprio; 

-  disponibilidade para realizar viagem quando necessário; 

-  principais atividades da função:  saber solda e ter exercido a função comprovada em 

carteira; 

- horário de trabalho : de segunda a sexta-feira das 7:00 às 17:00 hs; 

- salário e benefícios:  a combinar.    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

             

 

 

 

 

                             

Vaga: Técnico Em Eletromecânica (Jacutinga) 

Requisitos para a vaga:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

- ambos os sexos;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

- ensino médio completo; curso técnico em automação industrial, eletromecânica, 

elétrica, mecânica ou mecatrônica ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

- é necessário experiência mínima de 06 meses na função;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

- conhecimentos necessários para se candidatar à vaga: experiência na atuação com 

equipamentos elétricos como inversores, servo motores, redutores, sensores 

indutivos, óticos, difusores, plc`s, ihm´s, instrumentação de medição, mecanismos de 

proteção elétrica e interpretação de diagramas elétricos; 

- realizará manutenções em equipamentos mecânicos com ajustes, calibrações, trocas 

de peças, lubrificações e manutenções corretivas e preventivas a fim de garantir o bom 

funcionamento dos equipamentos e máquinas;                                                                                                                                                                                                                                      

- salário : a combinar - horário de trabalho : disponibilidade de 6x2. 

 

 

 

 



 

Vaga:  Torneiro Mecânico Convencional             

Requisitos para a vaga:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

-  masculino; 

-  vaga efetiva;  

-  ensino médio completo; 

-  experiência :  mínima de 1 ano; 

-  principais atividades da função :necessário experiência em torno convencional, 

leitura e interpretação de desenho e instrumentos de medição;  

- horário de trabalho: de segunda à sexta, das 07:30 às 18:00hrs;                                                                                                                  

- salário e benefícios:  a combinar.    

 

 

 

 

 

 

 

Vaga: Vendedor / Atendente De Ótica    

Requisitos para a vaga:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

          

                 

 

 

-  feminino 

-  vaga efetiva;  

-  ensino médio completo; 

-  experiência na função com carta de referência; 

-  principais atividades da função: é necessário que tenha noção e/ou experiência em 

ótica; 

- horário de trabalho : de segunda a sexta-feira das 12:00 às 18:00 hs e aos sábados 

das 9:00 às 13:00 hs 

- aceita moradores de Itapira e região ( Mogi- Mirim, Mogi-Guaçu); 

- salário e benefícios:  a combinar + comissão sobre vendas.    



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Vaga: Vendedor No Comércio Varejista 

Requisitos para a vaga:  

-  masculino 

-  idade:  de 18 anos a 45 anos; 

-  aceita candidatos com deficiência física; 

-  vaga efetiva;  

-  ensino médio completo; 

-  disponibilidade para realizar viagem; 

-  principais atividades da função: vendas no varejo; 

 - horário de trabalho : comercial; 

- salário e benefícios:  comissionado / convênio médico/ plano de carreira 

 

 

 

          Os interessados devem enviar ao P.A.T. o currículo atualizado, com número do  

PIS e a Vaga Pretendida.  

Endereço de e-mail:  postoatendimentoitapira@gmail.com  - estas alterações foram 

tomadas devido as determinações de isolamento social, atitude importante para 

conter o Covid-19. - Decreto nº 46 de 17/03/2020 

 (as vagas podem ser preenchidas a qualquer momento sem prévio aviso e o 

encaminhamento para  a entrevista será emitida por ordem de chegada, respeitando 

a quantidade solicitada pelo empregador).                            


