Prefeitura de Guarulhos e Guarupass indicam vagas de
emprego próximas aos usuários do sistema de transporte
Anúncio de oportunidades de trabalho é nova funcionalidade do aplicativo CittaMobi

Ciente de sua responsabilidade social, a Guarupass e a Prefeitura de Guarulhos,
através da Secretaria do Trabalho e da Secretaria de Transportes e Trânsito,
disponibilizam o anúncio de vagas de emprego geolocalizadas por meio do aplicativo
CittaMobi. O serviço, voltado ao transporte público, informa em tempo real o horário
dos ônibus, itinerários, linhas e paradas da cidade. O novo recurso passa a funcionar
neste dia 3 de maio.
Gratuita, a nova funcionalidade une informações sobre a mobilidade em Guarulhos e
vagas de trabalho. O principal objetivo da iniciativa é oferecer oportunidades de
empregos pelo trajeto percorrido pelo usuário do transporte coletivo, a fim de
contribuir para a redução do tempo de descolamento e, consequentemente, melhor
sua qualidade de vida.
Os usuários cadastrados na plataforma vão receber as vagas disponíveis próximas a
cada ponto de ônibus. Para se candidatar, basta clicar no anúncio desejado e
preencher uma ficha cadastral no próprio aplicativo, que será enviada para o Centro
Integrado de Emprego, Trabalho e Renda (CIET) de Guarulhos.
“A Guarupass tem muito orgulho de fazer parte desta iniciativa, que busca criar uma
nova alternativa para quem está buscando emprego, além de implementar a função de
geolocalização para que as pessoas fiquem sabendo de oportunidades próximas,
contribuindo com a mobilidade”, afirma Márcio Pacheco, diretor executivo da
Guarupass.
Ainda em fase preliminar, o projeto contará com vagas disponibilizadas pela Secretaria
do Trabalho de Guarulhos. A expectativa é que, posteriormente, as oportunidades
sejam ampliadas também para empresas privadas da cidade.

Sobre a Guarupass
A Guarupass (Associação das Concessionárias de Transporte Urbano de Passageiros de
Guarulhos e Região) é referência no setor de transportes há 23 anos. Além disso, é uma das
pioneiras no segmento de bilhetagem eletrônica no País.
Responsável pela criação e administração do Bilhete Único de Guarulhos, cartão eletrônico
válido em todas as empresas de ônibus da região, a entidade funciona também como
importante elo entre o poder público, usuários do transporte e as Concessionárias do
município. Realiza ainda estudos técnicos, visando contribuir com a modernidade, segurança e
bem-estar dos passageiros. Sua sede está localizada no centro de Guarulhos, onde também
está situada sua loja. No local, os clientes e usuários podem fazer o cadastro, carregar os
bilhetes e ter acesso aos demais produtos.
A Guarupass administra mais cinco lojas nos terminais de ônibus da cidade e mais de 100
postos de venda terceirizados. Com forte atuação em ações de responsabilidade social, apoia
campanhas e entidades por meio de diversos projetos, como o Escola na Garagem, Campanha
do Agasalho, do Casamento Comunitário, Natal Solidário, entre outros. As nove empresas
associadas contam com quase sete mil colaboradores e transportam cerca de 400 mil pessoas
todos os dias no sistema municipal.
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