PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Agência do Trabalhador de Cariacica 15/04/2019 a 19/04/2019

QUA

VAGAS

PRÉ-REQUISITOS
FORNECIDOS PELAS
EMPRESAS, A EXPERIÊNCIA
TEM QUE SER COMPROVADA
EM CARTEIRA.

AÇOUGUEIRO
(SUPERMERCADO)

01

Ensino fundamental completo, com
experiência mínima de 02 anos.

AÇOUGUEIRO
(SUPERMERCADO)

01

Ambos os sexos, ensino fundamental
completo, experiência mínima de 06
meses na função comprovada em
carteira.

AJUDANTE DE
COZINHA
(HOTEL)

01

Ambos os sexos, ensino fundamental
completo e com experiência mínima de
06 meses na função comprovada em
carteira.
Escala 6x1.
CADASTRO RESERVA

AJUDANTE DE
MECÂNICO
(AUTO CENTER)

01

Ensino fundamental completo e com
experiência mínima de 06 meses.
Local de trabalho: Jardim América

ALMOXARIFE
(MOTEL)

01

Com experiência mínima de 06 meses na
função, ensino fundamental completo e
ser morador de Cariacica, Viana ou Vila
Velha.

APONTADOR DE
OBRAS
(CONSTRUÇÃO CIVIL)

01

Ensino médio completo, com
experiência mínima de 06 meses como
apontador.
Esse profissional é responsável por fazer levantamentos
e registros diários no canteiro de obras, tais como
fiscalizar o registro de ponto e ajudar a área
administrativa passando informações quanto à
alimentação, transporte, vestuário, etc. Além disso,
também orienta o pessoal quanto às normas da empresa
e normas técnicas, gerencia a presença dos visitantes e
fornecedores no canteiro de obras.
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AUXILIAR DE
LANTERNAGEM
(TRANSPORTE
COLETIVO)

01

Ensino fundamental completo, com
experiência mínima de 06 meses
comprovada em carteira com
lanternagem de veículos pesados e ser
morador de Cariacica ou Viana.

AUXILIAR DE
MANUTENÇÃO
PREDIAL
(HOTEL)

01

Ambos os sexos, ensino médio
completo e com experiência de um ano
em manutenção predial em geral.

AUXILIAR DE
SERVIÇOS GERAIS
(EMPRESA DE
BENEFICIAMENTO DE
MATERIAIS)

01

Experiência de 06 meses na função,
ensino fundamental completo e ser
morador de Cariacica.

AUXILIAR DE
SERVIÇOS GERAIS
(PRESTADORA DE
SERVIÇOS)

10

Experiência de 06 meses na função,
ensino fundamental completo e ser
morador de Cariacica.

AUXILIAR DE
SERVIÇOS GERAISAREA DA SAÚDE
(PRESTADORA DE
SERVIÇOS)

05

Ambos os sexos, ensino fundamental
completo, com experiência mínima de
06 meses na área da saúde e
obrigatório ter o cartão de vacinação
atualizado.

AUXILIAR DE
VIDRACEIRO
(VIDRAÇARIA)

01

Ensino fundamental completo, com
experiência na função de vidraceiro ou
auxiliar de vidraceiro, CNH B e
desejável ser morador da Serra.

Atividades: Auxiliar e apoiar as ações de
manutenção corretiva e preventiva; Realizar
atendimento a aptos e setores quando solicitado;
Prestar atendimento básico de eletricidade;
Manutenção predial em geral.
CADASTRO RESERVA
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AVALIADOR DE
VEÍCULOS
(CONCESSIONÁRIA)

01

Ensino médio completo, CNH B, com
experiência mínima de 01 ano na
carteira como avaliador de veículos.

BALANCEIRO
(EMPRESA DE
BENEFICIAMENTO DE
MATERIAIS)

01

Experiência de 06 meses na função,
ensino médio completo e ser morador de
Cariacica.

BALCONISTA DE
FARMÁCIA
(DROGARIA)

01

Ambos os sexos, ensino médio
completo, experiência de no mínimo 02
anos na função comprovado em
carteira na venda de medicamento e
residir em Cariacica.

BALCONISTA DE
PADARIA
(PADARIA)

04

Ambos os sexos, ensino médio
completo, com experiência como
atendente, balconista, etc.
Descrição das atividades: atendimento
ao cliente de forma cortês e eficaz.
Local do Trabalho: VITÓRIA - ES
Residir em: CARIACICA/VITÓRIA/SERRA

CAMAREIRA
(MOTEL)

01

Ensino médio completo, experiência
mínima de 06 meses como camareira e
ser morador de Cariacica.

CAMAREIRA
(HOSPITAL)

02

Ensino fundamental completo e com
experiência mínima de 06 meses como
camareira. Local de trabalho: Serra

CAMAREIRA DE
HOTEL
(HOTEL)

01

Ensino fundamental completo e com
experiência mínima de 06 meses na
função.
Escala 6x1.
CADASTRO RESERVA
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CONFEITEIRO
(SUPERMERCADO)

01

Ambos os sexos, ensino fundamental
completo, experiência mínima de 06
meses na função comprovada em
carteira.

CONSULTOR DE
VENDAS
(IMOBILIÁRIA)

17

Ambos os sexos, ensino médio
completo, ter experiência em vendas
ou telemarketing e residir na
Cariacica, Viana e Vila Velha.
Local de trabalho: Cariacica, Viana e Vila Velha.
Horário: Autônomo.
Atividade: Vendas de imóveis e atendimento ao
cliente, atendimento receptivo e ativo.

CONSULTOR DE
VENDAS JUNIOR
(DISTRIBUIDORA)

03

Ambos os sexos, ensino médio
completo, com experiência mínima de
06 meses, CNH A ou B e ser morador
De Serra, Cariacica ou Vitória.

CORTADOR DE
TECIDO

02

Ambos os sexos, ensino médio
completo e com experiência mínima de
02 anos na função comprovada em
carteira.
Atividades: Executar corte de tecidos planos
com máquina e tesoura.

COZINHEIRA
(HOSPITAL)

02

Ensino fundamental completo e com
experiência mínima de 06 meses como
cozinheira.

ENCARREGADO DE
EQUIPE DE LIMPEZA
NA AREA DA SAÚDE
(PRESTADORA DE
SERVIÇOS)

01

Ambos os sexos, ensino médio
completo, com experiência mínima de
01 ano na função de encarregado de
limpeza na área da saúde e
obrigatório ter o cartão de vacinação
atualizado.
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ENGENHEIRO DE
PRODUÇÃO

01

Ambos os sexos, superior completo,
com experiência mínima de 06 meses
com metal mecânica.
Local de trabalho: Campo Grande

ESTÁGIO DE ENSINO
MÉDIO
(RECRUTADOR
TERCEIRIZADO)

02

Acima de 16 anos, cursando o 1º ou 2º
ano no turno matutino e residir em
Cariacica, Vila Velha, Vitória ou
Serra.

ESTÁGIO DE ENSINO
MÉDIO
(RECRUTADOR
TERCEIRIZADO)

05

Ambos os sexos, acima de 16 anos,
cursando o 1º ou 2º ano no turno
noturno e residir em Cariacica, Vila
Velha, Vitória ou Serra.

ESTÁGIO DE
TÉCNICO EM
ADMINISTRAÇÃO
(RECRUTADOR
TERCEIRIZADO)

01

Ambos os sexos, cursando Técnico em
Administração, turno noturno e residir
em Cariacica, Vila Velha, Vitória ou
Serra.

ESTAGIO SUPERIOR

01

Cursando superior em administração,
contábeis, marketing ou TI e ser morador
de Vitória.
Para trabalhar em Vitória.
Horário de trabalho: 12:00 as 18:00hs

ESTÁGIO SUPERIOR
DE ADMINISTRAÇÃO
(RECRUTADOR)
TERCEIRIZADO

02

Ambos os sexos, cursando a partir do
2º período do curso de Administração e
ter conhecimento em informática.

ESTÁGIO SUPERIOR
LOGÍSTICA
(HOSPITAL)

01

Local de trabalho: Vila Velha/Serra
Horário: de segunda à sábado de 08:00h às
13:00h

Ambos os sexos, cursando superior em
logística e ser morador de Cariacica.
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ESTÁGIO SUPERIOR
NUTRIÇÃO
(HOSPITAL)

01

Ambos os sexos, cursando 3° período
em nutrição e ser morador de Vila
Velha.

ESTÁGIO TÉCNICO
EM LOGÍSTICA
(HOSPITAL)

01

Ambos os sexos, cursando técnico em
logística e ser morador de Vila Velha.

ESTOQUISTA
(COMÉRCIO)

02 Com experiência mínima de 02 anos na
carteira, curso técnico em logística e
ser morador de Cariacica ou Vila Velha.

FARMACÊUTICO
(DROGARIA)

01

Ambos os sexos, ensino Superior
completo em Farmácia e residir em
Cariacica.

FISCAL DE
PREVENÇÃO E
PERDAS
(HIPERMERCADO)

02

Ensino médio completo, com
experiência de 01 ano e ser morador

INSTALADOR DE
SOM E ACESSÓRIOS
(COMÉRCIO)

01

INSTALADOR DE TV
A CABO, INTERNET E
TELEFONE.
(COMÉRCIO)

15

de Cariacica ou Vila Velha.
Horário de trabalho: 14h30 as 22h44.

Cadastro reserva

Ambos os sexos, ensino médio
completo, experiência mínima de 04
anos na função, necessário ter CNH B.
Horário: seg a sex - 08h ás 18h / sab – 08h às
12h.
Local de trabalho: Cariacica/ES
Atividades: Instalar alarme, corta corrente,
rastreador, trava elétrica, vidro elétrico, farol.

Ambos os sexos, ensino médio
completo, necessário ter o certificado
na área de telecomunicação,
experiência mínima de 06 meses na
função comprovado em carteira e
CNHB.
Local de trabalho: Grande Vitória.
Horário: 44 horas semanais.
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MECÂNICO DE
SUSPENSÃO E FREIO
(AUTO CENTER)

01

Ensino fundamental completo e com
experiência mínima de 01 ano em
mecânica de suspensão e freio.
Local de trabalho: Jardim América

MECÂNICO DE
VEÍCULOS PESADOS
(TRANSPORTE
COLETIVO)

01

Ensino fundamental completo,
experiência mínima de 01 ano em
carteira na função e ser morador de
Viana ou Cariacica.

MECÂNICO
VEÍCULAR
(TRANSPORTADORA)

02

Experiência em mecânica a diesel
pesada de cavalo mecânico,
suspensão, diferencial e caixa de
transmissão automatizada e manual.
Ter disponibilidade de horário.

MONTADOR DE
ESTRUTURAS DE
CARRETAS

01

Ensino médio completo, com
experiência mínima de 01 ano e ser
morador de Cariacica ou Viana.
Local de trabalho Viana

MOTORISTA
CARRETEIRO
(TRANSPORTADORA)

05

Ambos os sexos, ensino fundamental
completo, experiência de 01 ano na
função comprovada em carteira e
possuir CHN “E”.
Cadastro reserva

MOTORISTA DE
ÔNIBUS
(TRANSPORTE
COLETIVO)

05

Ambos os sexos, ensino médio
completo, com curso de transporte
coletivo de passageiro, disponibilidade
de horário, CNH D, com experiência de
um ano na função de motorista de
ônibus e ser morador de Viana ou
Cariacica.

(COMÉRCIO E OFICINA DE
CARRETAS)
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NUTRICIONISTA
(COMÉRCIO DE
ALIMENTOS)

01

Ambos os sexos, ensino superior
completo em nutrição, com experiência
de 06 meses e ser morador de Serra
ou Cariacica.

OPERADOR DE
CAIXA TEMPO
PARCIAL
(EXTRABOM)

06

Ambos os sexos, ensino médio
completo, com experiência mínima de
06 meses, disponibilidade de horário.
Para trabalhar 03 dias na semana.

OPERADOR DE
EMPILHADEIRA
(DISTRIBUIDORA)

02

Ensino fundamental completo, com
experiência mínima de 06 meses na
função comprovada em carteira e CNH
B.
Local de trabalho: Viana - de terça a sábado.

OPERADOR DE
MAQUINA - PÁ
CARREGADEIRA.

01

Ensino fundamental completo, possuir
CNH e o certificado do curso de
Operador de Pá Carregadeira.
De preferência residir em Cariacica/
Viana.

OPERADOR DE
TELEMARKETING
ATIVO

20

Ambos os sexos, ensino médio
completo ou cursando, necessária
experiência com vendas por telefone
comprovada em carteira, maiores de 18
anos e residir na Grande Vitória.

(TELECOMUNICAÇÃO)

Local: Vitória.

PADEIRO
(SUPERMERCADO)

01

Ambos os sexos, ensino fundamental
incompleto, experiência mínima de 06
meses na função comprovada em
carteira.

PIZZAIOLO
(SUPERMERCADO)

01

Ambos os sexos, ensino fundamental
completo, experiência mínima de 06
meses na função comprovada em
carteira.
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RECEPCIONISTA
BILINGUE
(HOTEL)

01

Ambos os sexos, ensino médio
completo, conhecimento básico de
Word e Excel, inglês fluente, desejável
experiência com atendimento a clientes
e disponibilidade de horário.

RECEPCIONISTA DE
CLÍNICA
ODONTOLÓGICA
(FACULDADE
VITÓRIA)

01

Ambos os sexos, experiência em clínica
médica ou odontológica comprovada em
carteira e ensino médio completo.

REPOSITOR
(COMÉRCIO)

01

Ensino médio completo, ter experiência
comprovado em carteira de 06 meses
na função.

REPRESENTANTE DE
ATENDIMENTO

30

Ambos os sexos, ensino médio
completo, necessário ter noções de
informática, desejável experiência e ter
disponibilidade de horário.

SALGADEIRA
(LANCHONETE)

01

Ensino fundamental completo, desejável
curso de manipulação de alimentos e
experiência mínima de 03 anos na função.

SERRALHEIRO

01

Ensino médio completo, com
experiência mínima de 01 ano e ser
morador de Cariacica ou Viana.
Local de trabalho Viana

05

Ambos os sexos, ensino fundamental
completo, com experiência mínima de
06 meses como servente de limpeza ou
auxiliar de serviços gerais e ser
morador de Viana ou Cariacica.

Local de trabalho: Vitória

(TELECOMUNICAÇÃO)

(COMÉRCIO E OFICINA DE
CARRETAS)

SERVENTE DE
LIMPEZA
(TRANSPORTE
COLETIVO)
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SUPERVISOR DE
MANUTENÇÃO
(TRANSPORTE
COLETIVO)

01

Ensino médio completo, experiência
mínima de 06 meses em carteira na
função e com mecânica pesada
(veículos) e ser morador de Viana ou
Cariacica.

SUPERVISOR DE
ROTA

02

Com experiência mínima de 05 anos,
ensino médio completo e CNH B.

TÉCNICO DE
ENFERMAGEM
(HOSPITAL)

02

Ambos os sexos, curso Técnico
completo, COREN ativo e desejável
experiência.

TÉCNICO EM
EDIFICAÇÕES
(HOSPITAL)

01

Ambos os sexos, ensino técnico ou
tecnólogo em edificações e com
experiência mínima de 01 ano.

TÉCNICO
INSTALADOR
(COMÉRCIO)

02

Ambos os sexos, ensino médio
completo, desejável experiência (O
candidato receberá treinamento) CNH
AB e ser morador de Vila Velha.
Local de trabalho: Vila Velha

TÉCNICO
SEGURANÇA DO
TRABALHO

01

Com experiência mínima de 01 e 06
meses, curso técnico na área e CNH B.

TOSADOR
(PET SHOP)

01

Ambos os sexos, ensino médio
completo, com experiência na carteira
e ser morador de Cariacica, Vitória
ou Serra.

VENDEDOR DE
VEÍCULOS
(CONCESSIONÁRIA)

01

Ensino médio completo, CNH B, com
experiência mínima de 01 ano na
carteira como vendedor de veículos.

Local de trabalho: Serra.
Cadastro reserva
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VENDEDOR
EXTERNO
(COMÉRCIO)

01

Ensino médio completo, ter experiência
comprovado em carteira de 06 meses
na função e ter moto própria.

VENDEDOR
EXTERNO
(COMÉRCIO)

02

Ensino fundamental completo, com ou
sem experiência e residir em
Cariacica ou Viana.

VENDEDOR
EXTERNO DE
SOFTWARE

01

Ambos os sexos, com ensino médio
completo, CNH B, desejável
conhecimento na área, com ou sem
experiência.

VAGAS PARA
PESSOAS COM
DEFICIÊNCIA

QUA

PRÉ-REQUISITOS FORNECIDOS
PELAS EMPRESAS, A
EXPERIÊNCIA TEM QUE SER
COMPROVADA EM CARTEIRA E
POSSUIR LAUDO MÉDICO.

AJUDANTE DE
OBRAS
(CONSTRUÇÃO CIVIL)

03

PESSOA COM DEFICIÊNCIA
Ensino fundamental incompleto, com
ou sem experiência.
Para trabalhar em Vitória e Vila Velha

AUXILIAR
(TRANSPORTADORA)

05

PESSOA COM DEFICIÊNCIA
Ambos os sexos, ensino fundamental
completo, desejável experiência na
função e ter noções de informática.

Local de trabalho: Cariacica.
Horário: 07:00 às 18:00 horas.

Local de trabalho: Cariacica.
Horário de trabalho: 8h às 18h.

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO
(CONSTRUÇÃO CIVIL)

01

PESSOA COM DEFICIÊNCIA
Ensino médio Completo, com
experiência na área administrativa, RH
ou em escritório no mínimo de 06
meses.
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AUXILIAR
ADMINISTRATIVO
(CONCESSIONÁRIA)

02

PESSOA COM DEFICIÊNCIA
Ambos os sexos, ensino médio
completo, com experiência de um ano
em cada empresa trabalhada.
Local de trabalho: Vitória

PESSOA COM DEFICIÊNCIA
Ambos os sexos, ensino fundamental
completo, com ou sem experiência.

AUXILIAR DE
ARMAZEM
(HIPERMERCADO)

01

AUXILIAR DE
ATENDIMENTO
(FACULDADE SERRA)

01

AUXILIAR DE
COZINHA
(SHOPPING)

02

PESSOA COM DEFICIÊNCIA
Ambos os sexos, ensino fundamental
completo e desejável experiência na
função.

AUXILIAR DE
SERVIÇOS GERAIS
(CONCESSIONÁRIA)

01

PESSOA COM DEFICIÊNCIA
Ensino fundamental completo, com
experiência mínima de 06 meses.

AUXILIAR SERVIÇOS
ADMINISTRATIVOS

20

PESSOA COM DEFICIÊNCIA
Ambos os sexos, ensino médio
completo, com ou sem experiência e
ser morador de Cariacica, Vitória ou
Vila Velha.
Contrato intermitente

EMPACOTADOR
(HIPERMERCADO)

01

PESSOA COM DEFICIÊNCIA
Ambos os sexos, ensino fundamental
completo, com ou sem experiência.

Horário de trabalho: 09h às 18h.

PESSOA COM DEFICIÊNCIA Ambos
os sexos, ensino médio completo,
informática básica, experiência com
atendimento ao público, disponibilidade de
horário e ser morador de Serra.

Horário de trabalho: 14h30 às 22h44.
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PESSOA COM DEFICIÊNCIA

MOTORISTA
(LOGÍSTICA)

01

OPERADOR DE
MÁQUINA DE
SORVETE
(SHOPPING)

01

PESSOA COM DEFICIÊNCIA
Ambos os sexos, ensino fundamental
completo e desejável experiência na
função.

OPERADOR DE
TELEMARKETING
ATIVO
(TELECOMUNICAÇÃO)

20

PESSOA COM DEFICIÊNCIA
Ambos os sexos, ensino médio
completo ou cursando, necessário
experiência com vendas comprovada
em carteira, maiores de 18 anos e
residir na Grande Vitória.

Ensino fundamental completo, com
experiência, CNH: AB – com EAR
especificada no documento e ser morador
de Cariacica, Vitória ou Vila Velha.
Horário de Trabalho: 08:00 às 18:00
podendo haver alterações

Local: Vitória.
Horário de trabalho: 9h às 15h ou 15h às 21h,
segunda a sexta e aos sábados de 10h às 16h.

PEDREIRO
(CONSTRUÇÃO CIVIL)

03

PESSOA COM DEFICIÊNCIA
Ensino fundamental incompleto, com
experiência.
Para trabalhar em Vitória e Vila Velha

PROMOTOR DE
VENDAS
(DISTRIBUIDORA)

02

PESSOA COM DEFICIÊNCIA
Ambos os sexos, com ensino médio
completo, desejável experiência,
CNHA, desejável moto própria.

REPRESENTANTE DE
ATENDIMENTO
(TELECOMUNICAÇÃO)

20

PESSOA COM DEFICIÊNCIA
Ambos os sexos, ensino médio
completo, necessário ter noções de
informática, desejável experiência e ter
disponibilidade de horário.

Em atendimento á PORTARIA MUNICIPAL de nº 003, de 15 de março de 2018 e a Lei Federal de nº 9.029, de 13
de Abril de 1995, fica proibido à veiculação de anúncios de vagas de emprego com requisitos discriminatórios.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Agência do Trabalhador de Cariacica 15/04/2019 a 19/04/2019

TÉCNICO
FINANCEIRO
(INDÚSTRIA)

01

VENDEDOR EXTERNO
(DISTRIBUIDORA)

01

PESSOA COM DEFICIÊNCIA
Ensino médio completo, comunicativo,
relacionamento interpessoal, pro
atividade, conhecimentos básico
financeiro.

PESSOA COM DEFICIÊNCIA
Ambos os sexos, com ensino médio
completo, desejável experiência, CNH
A OU AC, desejável moto própria e
residir na Grande Vitória.

Em atendimento á PORTARIA MUNICIPAL de nº 003, de 15 de março de 2018 e a Lei Federal de nº 9.029, de 13
de Abril de 1995, fica proibido à veiculação de anúncios de vagas de emprego com requisitos discriminatórios.

