
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Agência do Trabalhador de Cariacica 02/09/2019 a 06/09/2019 

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. 

  
 

 

 

VAGAS 
 

 
QUA 

PRÉ-REQUISITOS 
FORNECIDOS PELAS 

EMPRESAS, A EXPERIÊNCIA 
TEM QUE SER COMPROVADA 

EM CARTEIRA.  

AUXILIAR DE 
LAVANDERIA 

(MOTEL) 
 

02 Ambos os sexos, ensino fundamental 
completo, ser morador de Cariacica, 

Vitória ou de Vila Velha e com 
experiência na área de lavanderia. 

 

AJUDANTE DE 
ENTREGA 

 

01 Ensino fundamental completo, 
experiência de 06 meses comprovada 

em carteira e ser morador de Cariacica. 

Carga e descarga de placas de gesso. 

Local De trabalho: Cariacica 

ANALISTA DE 
INFRAESTRUTURA 

(TECNOLOGIA E 
SERVIÇOS) 

 

01 Ambos os sexos, ensino superior 
completo ou em andamento na área de 

TI, experiência mínima de 03 anos. 

Descrição das atividades: Instalação e 

administração de aplicativos, instalação e 

administração de ambiente de nuvem, gerência 

de configuração na fábrica de software. 

 

ARREMATADEIRA 
(CONFECÇÕES) 

 

01 Ambos os sexos, ensino fundamental 
incompleto, com experiência mínima de 

01 ano e ser morador de Vila Velha, 
Vitória ou Cariacica. 

Local de trabalho: Vila Velha 
 

AUXILIAR 
BORRACHEIRO 

 

01 Ensino médio completo, experiência na 
função, desejável com especialidade 
em carro diesel e disponibilidade de 
horário, atuará em escalas aos finais 

de semana. 
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AUXILIAR DE 
ESCRITÓRIO 

 

01 Ambos os sexos, ensino médio 
completo, experiência de 01 ano 

comprovada em carteira e ser morador 
de Cariacica. 

Descrição das atividades: Saber emitir notas fiscais, saber 
lidar com contas a pagar e receber, e principalmente saber 
vender por telefone. 

Local De trabalho: Cariacica  

AUXILIAR DE 
ESTOCAGEM 
(AUTOPEÇAS) 

01 Ensino Médio completo e desejável 
pacote Office, experiência mínima de 

06 meses na função. 

Jornada de Segunda-feira a Sexta-
feira, das 9h30 às 19h30. Habilidade 

em negociações e em 
cálculos. Conhecimento em 

Informática. 

AUXILIAR DE 
EXPEDIÇÃO 

  

01 Ensino fundamental completo, 
experiência de 06 meses comprovada 

em carteira e ser morador de Cariacica. 

Local De trabalho: Cariacica 

AUXILIAR DE 
FARMÁCIA 
(HOSPITAL) 

03 Ensino Médio completo, desejável 
experiência. 

 

AUXILIAR DE 
VENDAS 

(AUTOPEÇAS) 

01 Ensino Médio completo e desejável 
pacote Office.  

Necessária experiência em autopeças 
de no mínimo de 06 meses, vivência 

em atendimento a clientes e habilidade 
em negociações e em 

cálculos. Conhecimento em 
Informática. 
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AUXILIAR MECÂNICO  
(CONCESSIONÁRIA) 

 

01 Com experiência de 06 meses, ter curso 
técnico em mecânica ou eletrônica, 

desejável superior em mecatrônica e 

residir em Cariacica ou Viana. 
Local de trabalho: Viana. 

Horário de trabalho: 8h às 18h. 
Descrição das atividades:  

Auxiliar na realização de testes em equipamentos, manutenção 
em ferramentas de diagnóstico avançado, auxiliar  o diagnóstico 
mecânico e elétrico e demais atividades afins, dando suporte nas 
atividades da oficina seguindo as normas e procedimentos com 
vistas a manter o padrão de excelência no atendimento. (Ônibus 
e caminhões VOLVO) 

  

AUXILIAR MECÂNICO 
 

01 Ensino médio completo, desejável 
experiência na função com 

especialidade em carro diesel e 
disponibilidade de horário, atuará em 

escalas aos finais de semana. 

 

BORRACHEIRO 
(TRANSPORTADORA) 

 

03 Ensino fundamental completo, com 
experiência mínima de 01 ano, CNH B. 

Local de trabalho: Cariacica 
 

CAMAREIRA LÍDER 
(MOTEL) 

 

02 Ensino fundamental completo, com 
experiência mínima de 06 meses em 
gestão, ter vivência na liderança de 

equipe na área de higienização e ser 
morador de Cariacica, Vitória ou de 

Vila Velha. 
Descrição das atividades: Fazer organização da 
equipe, controle de material, liberação e efetuar 
limpeza das suítes e outras dependências. 

 

COSTUREIRA 
RETISTA 

(CONFECÇÕES) 
 

01 Ambos os sexos, ensino fundamental 
incompleto, com experiência mínima de 

01 ano e ser morador de Vila Velha, 
Vitória ou Cariacica. 

Local de trabalho: Vila Velha 
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COZINHEIRO 
 (RESTAURANTE) 

01 Ambos os sexos, ensino fundamental 
completo, com experiência e ser 

morador de Cariacica ou Vila Velha. 
 

DESENVOLVEDOR DE 
SISTEMA 

.NET 
(TECNOLOGIA E 

SERVIÇOS) 
 

01 Ambos os sexos, ensino superior em TI 
com experiência de 02 anos no 
desenvolvimento de sistema na 

plataforma.NET 

 

DESENVOLVEDOR 
JAVA 

(TECNOLOGIA E 
SERVIÇOS) 

 

03 Ambos os sexos, ensino superior em TI 
com experiência mínima de 01 ano em 

desenvolvimento de sistema JAVA. 

 

DESENVOLVEDOR 
JAVA-TRAINNER 
(TECNOLOGIA E 

SERVIÇOS) 
 

01 Ambos os sexos, ensino superior em TI 
e sem experiência. 

 

EDITOR DE MÍDIAS 
ELETRÔNICAS 

(CONSULTORIA) 
 

01 Superior em publicidade e propaganda, 
comunicação social ou sistemas de 

mídias digitais, experiência em redes 
sociais, Excel e Power Point, Google 
Analytics, Google Adwords, Inbound, 

marketing e SEO. 

ELETRICISTA  
(FÁBRICA) 

 

01 Experiência de 01 ano, curso técnico 
em elétrica ou eletrotécnica. 

Descrição das atividades: Realizar 
medidas predetivas, preventivas, 

corretivas em motores, maquinários, 
equipamentos e instalações industriais. 
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ELETRICISTA 
VEICULAR 

 

01 Ensino médio completo, necessário 
experiência na função com 

especialidade em carro diesel e 
disponibilidade de horário, atuará em 

escalas aos finais de semana. 

ENCARREGADO DE 
SONDAGEM 

(ENGENHARIA E 
SONDAGEM) 

01 Experiência com sondagem SPT, CNH 
B, ensino fundamental completo e 

disponibilidade para trabalhar em Iúna-
ES. 

Descrição das atividades: Devera supervisionar a 
atividade de sondagem SPT e fabricação de artefatos 
pré-moldados. 

 

ENCARREGADO 
PARA EQUIPE DE 

LINHA VIVA 
 

04 Ensino fundamental completo, com 

experiência mínima de 01 ano de 
encarregado de Linha Viva. 

Local de trabalho: Goiás 
 

Descrição das atividades: Trabalho de 
manutenção de rede de distribuição de energia 
elétrica urbana e rural de até 34,5 kv com a 
utilização de técnica de linha viva. 

 

ENFERMEIRO 
(HOSPITAL) 
(HOSPITAL) 

01 Ambos os sexos, graduado, com Coren 
ativo, desejável experiência ou que já 

tenha feito estágio na função. 
 

ESTÁGIO  
 

01 Cursando superior em economia ou 
administração a partir do 4° período, 

conhecimento pacote Office, 
disponibilidade para atuar no horário de 

07:30 as 13:30 hs. 

ESTÁGIO DE ENSINO 
MÉDIO 

(RECRUTADORA) 
 

07 Ambos os sexos, cursando o 1° ou 2° 
ano do ensino médio, acima de 16 
anos, noções de informática e ser 

morador de Cariacica, Serra, Vila Velha 
ou Vitória. 

Horário de Trabalho: 07:00 ás 13:15 / 15:00 ás 

21:00 escala 5x1 
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ESTÁGIO MÉTRICAS 
(CONSULTORIA) 

 

01 Cursando matemática, estatística, 
engenharia da produção, 

administração, marketing ou 
comunicação social, experiência e 

afinidades com planilhas e com 
indicadores, desejável noção de 

Google Analytics ou outra ferramenta 
de monitoramento, conhecimento 

avançado no Office e internet. 

ESTAGIO SUPERIOR 
TECNOLOGIA DA 
COMPUTAÇÃO 

 (TECNOLOGIA E SERVIÇOS) 

 

01 Ambos os sexos, cursando a partir do 
3° período de qualquer área de TI.  

 

GESSEIRO FUNDIDOR 
DE PLACAS 3D 

 

01 Ensino fundamental completo, 
experiência na fabricação comprovada 

em carteira. 

Local De trabalho: Cariacica  

GESSEIRO FUNDIDOR 
DE PLACAS DE 

REBAIXAMENTO 
 

05 Ensino fundamental completo, 
experiência na fabricação comprovada 

em carteira. 

Local De trabalho: Cariacica  

GESSEIRO FUNDIDOR 
DE SANCA 

 

01 Ensino fundamental completo, 
experiência na fabricação comprovada 

em carteira. 

Local De trabalho: Cariacica  

GESSEIRO 
INSTALADOR 

 

05 Ensino fundamental completo, 
experiência na instalação de gesso 

comprovada em carteira. 

Local De trabalho: Cariacica  

INSTALADOR DE 
SOM, ACESSÓRIOS E 

INSUL-FILM 
(COMÉRCIO) 

 

01 Ambos os sexos, ensino fundamental 
completo, experiência mínima de 01 
ano e 06 meses na função, desejável 

CNH B. 
Horário: seg a sex - 08h ás 18h / sab – 08h às 

12h. 
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JATISTA DE 
CARRETAS  

(COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS) 

 

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

morador de Cariacica ou Viana. 
 

LAVADOR 
(CONCESSIONÁRIA) 

 

01 Ensino médio completo, com experiência 
de 06 meses e residir em Cariacica ou 

Viana. 
Local de trabalho: Viana. 

Horário de trabalho: 8h às 18h. 
Descrição das atividades:  

Executar atividades de lavagem e lubrificação nos veículos 
(caminhões e ônibus) cumprindo o cronograma de trabalho, de 
forma a garantir o padrão de qualidade estabelecido e a 
satisfação do cliente.  

 

MECÂNICO DIESEL 
(CONCESSIONÁRIA) 

 

01 Com curso técnico em mecânica, 
experiência de 02 anos em Volvo 

comprovada em carteira e residir em 
Cariacica ou Viana. 

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

Atividades: Executar atividades de MANUTENÇÃO 

MECÂNICA EM VEÍCULOS (Caminhões e Ônibus Volvo), realizar 
a remoção, desmontagem, inspeção e montagem de 

componentes, efetuar diagnósticos de média complexidade e 
demais atividades afins seguindo as normas e procedimentos da 

empresa. 

 

MEIO OFICIAL 
COZINHA 

(COMÉRCIO DE 
ALIMENTOS) 

 

01 Ambos os sexos, ensino fundamental 
completo, com experiência de 01 ano e 
ser morador de Serra ou Cariacica. 

 
Descrição das atividades: Produção, limpeza 

da cozinha, montagem de marmitas. 
 

 

MOTOCICLISTA 
 

01 Ensino médio completo, CNH A ou AB, 
ser morador de Cariacica e experiência 

mínima de 02 anos. 
 

Descrição das atividades: Divulgar os serviços que 

prestamos nas empresas da grande vitória. (Damos 
treinamento) para a função. 

 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Agência do Trabalhador de Cariacica 02/09/2019 a 06/09/2019 

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. 

  
 

MOTORISTA 
CARRETEIRO 

(TRANSPORTADORA) 
 

02 Com experiência mínima de 02 anos, 
ensino fundamental completo, CNH E, 

ser morador da Grande Vitória. 
 

Descrição das atividades: Motorista estará 
atuando no trecho Rio de Janeiro x Cariacica/ES. 
Transferência de produto entre fabricas. 

 

MOTORISTA DE 
CARRETA 

(TRANSPORTADORA) 
 

15 Ambos os sexos, ensino fundamental 
completo, experiência de 01 ano na 
função comprovada em carteira e 

possuir CHN “E”. 
 

MOTORISTA DE 
ENTREGA 

(COMÉRCIO DE PRODUTOS 
VETERINÁRIOS) 

 

01 Ensino médio completo, com 
experiência mínima de 02 anos, CNH 

D, e ser morador de Vila Velha, 
Cariacica ou Vitória. 

Local do Trabalho: Vila velha 

Descrição das atividades:  

- Motorista irá trabalhar: Grande Vitória/ 
Norte e Sul do estado/ Texeira de Freitas/ 
Região dos lagos RJ. 

- Trabalho será em lojas varejista. 

 

MOTORISTA 
ENTREGADOR 
(COMÉRCIO) 

 

01 Ensino fundamental completo, com 
experiência mínima um ano como 

motorista nos últimos 3 anos, CNH D, 
cursos MOPP e direção defensiva e ser 

morador de Cariacica ou Vila Velha. 
 

MOTORISTA 
OPERADOR DE 

MUNCK DE LINHA 
VIVA 

 

04 Ensino fundamental completo, com 

experiência mínima de 01 ano, CNH: 
D ou superior + cursos de operador 

de guindaste (munck) e NR-12. 
Local de trabalho: Goiás 

 
Descrição das atividades: Trabalho de 
manutenção de rede de distribuição de energia 
elétrica urbana e rural de até 34,5 kv com a 
utilização de técnica de linha viva. 
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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. 
 

PROFESSOR DE 
INGLÊS 

(ESCOLA DE INGLÊS) 
 

01 Ambos os sexos, superior completo ou 
cursando letras-inglês, com experiência 

mínima de 06 meses. 
 

Descrição das atividades:  

 Ministrar aulas de inglês online (home-office) de acordo com a 

metodologia proposta pela escola; 

 Acompanhar o desempenho individual do aluno, garantindo a 

eficácia no processo de aprendizagem e na retenção de alunos. 

 

PROFISSIONAL DA 
AREA DE QUALIDADE 

(PRODUTOS 
SIDERURGICOS) 

 

01 Ambos os sexos, ensino médio 
completo ou superior em 

andamento. Formação como Auditor 
Interno da Norma ISO 9001:2015. 

Vivência em coordenação de SGI e 
como Auditor Interno do Sistema de 
Gestão de Qualidade da empresa, 
experiência mínima de 01 ano, ser 

morador de Cariacica. 

Descrição das atividades: O profissional se 
encarregará de todas as atividades e 
documentações relativas à gestão da qualidade 
da empresa. 

PROMOTOR DE 
VENDAS 

(AUTOPEÇAS) 
 
 
 
 
 
 
 
 

01 Necessário veículo próprio para o 
trabalho, disponibilidade para viagens 

no interior do ES, ensino Superior 
completo ou em curso e pacote 

Office. Necessário conhecer autopeças 
(desejável linha pesada) e carteira de 

clientes (desejável). Habilidade em 
negociações e em cálculos. 

Conhecimento em Informática.  
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REPOSITOR 
(PRODUTOS 

ALIMENTÍCIOS) 
 

01 Ensino médio completo, ter experiência 
comprovado em carteira de 06 meses 

na função. 
Atividades: Abastecimento de produtos nas gôndolas, 
precificação; layoutificação.  

 

SALGADEIRA 
(LANCHONETE) 

 

01 Ensino fundamental completo, desejável 
curso de manipulação de alimentos e 

experiência mínima de 03 anos na função. 

 

SUBSEA EM 
QUALQUER NÍVEL- 
OFFSHORE/EMBARCADO 

 

05 Experiência como Subsea (qualquer 
nível) 

Escolaridade: Mínima formação 
Técnica em Mecânica ou áreas afins. 

Horário de Trabalho: 15 dias embarcado -> média 

12h/dia 

Descrição das atividades: O trabalho do Subsea 

especificamente em nossa empresa atua 
prioritariamente com reparo e manutenção do 
equipamento chamado BOP. É necessário alguns 
cursos e formações específicas (T-HUET, CBSP, NR 
33, NR 35 e outros mais agregam valor ao currículo) 

SUPERVISOR DE 
PRODUÇÃO 

(COMÉRCIO DE 
ALIMENTOS) 

 

01 Ambos os sexos, ensino médio 
completo, com experiência mínima de 

06 meses. 
Trabalhar com produção industrial de 

alimentos, conhecimento em gestão de 
pessoas. 

 

TÉCNICO DE 
COMPUTAÇÃO 

 

01 Ambos os sexos, ensino médio 
completo, curso se informática, com 

experiência de 06 meses em na 
manutenção de micros e telefones e 

ser morador de Cariacica. 
 

TÉCNICO DE 
ENFERMAGEM 

(HOSPITAL) 
 

02 Ambos os sexos, curso Técnico 
completo, COREN ativo e com 

experiência mínima de 06 meses na 
carteira. 

Local de trabalho: Serra. 
(Banco de talentos) 
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TÉCNICO DE 
ENFERMAGEM 

(HOSPITAL) 

02 Curso Técnico em Enfermagem com 
Coren ativo e experiência na função. 

(Banco de talentos) 

 

TÉCNICO DE 
MANUTENÇÃO 

 

02 Formação Técnica Completa em 
automação industrial, 

eletrotécnica,  elétrica, eletrônicas ou 
correlatas. Conhecimento em 

instalação e configuração em sistema 
operacional Windows, facilidade de 

Trabalhar em Equipe, CNH, 
experiência será um Diferencial. Escala 

12 x 36 (10:00 as 22:00) 

Atividades que serão desenvolvidas: 
Ajustes no funcionamento das estações de Bicicletas; 
Trocas de peças; 
Realização de manutenção preventiva e corretiva nas estações; 
Remanejamento de Bikes entre as estações; 
Retirada de Bikes com defeitos e reposição; 
Cumprir normas e procedimentos da empresa; 

 

TECNICO 
SEGURANÇA DO 

TRABALHO 
 (FÁBRICA DE PRODUTOS INFANTIS) 

01 Com experiência mínima de 06 meses, 
de preferência morador de Vila Velha. 

TI WEBDESIGNER 
(CONSULTORIA) 

 

01 Superior ou cursando publicidade e 
propaganda, sistemas de mídias 

digitais ou tecnologia da informação, 
experiência e conhecimento em 

ilustrador, Photoshop, Indesign, Corel 
Draw e Optimize Press, domínio PHP. 

VENDEDOR DE 
AUTOPEÇAS 

(AUTOPEÇAS) 

01 Ensino Médio completo e desejável 
pacote Office. Necessário conhecer 
autopeças na linha pesada e possuir 

carteira de clientes (desejável). 
Vivência em atendimento a 

clientes, com dois anos de experiência 
mínima e comprovada. Habilidade em 
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negociações e em cálculos. 
Conhecimento em Informática. 

VENDEDOR EXTERNO 
(COMÉRCIO DE PRODUTOS 

VETERINÁRIOS) 

 

04 Ambos os sexos, desejável superior, 
experiência de 3 anos comprovado no 
comércio podendo ter sido vendedor e 

promotor vendas, CNH A ou B, ter 
veículo próprio, disponibilidade para 

viagem, ser morador da Grande Vitória, 
Guarapari, Norte estado, Linhares ou 

São Matheus. 

 

VENDEDOR EXTERNO 
 

10 Ambos os sexos, ensino médio 
completo, com experiência de 06 
meses em vendas externas e ser 

morador de Cariacica. 
Vendas de plano de Telecom e 

captação de clientes. 
 

VENDEDOR EXTERNO 
(REPRESENTAÇÕES) 

01 Ensino médio completo, experiência 
mínima de 06 meses e ser morador de 

Cariacica. 

Descrição de atividades: Captação e 
vendas externas de artigos do lar. 

 

VENDEDOR EXTERNO 
(RECARGA E CHIP DE 

CELULARES) 
 

01 Ambos os sexos, ensino médio 
completo, com experiência, necessário 

veículo próprio e ser morador de 
Cariacica ou de Venda Nova do 

Imigrante. 

Descrição das atividades: Realizar vendas e 

distribuição de chip e recarga de celular em 

pontos de vendas; prospecção de novos clientes; 

verificar disposição de merchandising dos 

clientes e elaborar relatórios diários. 

VENDEDOR EXTERNO 03 Ambos os sexos, ensino fundamental 
completo, e experiência mínima de 01 

ano com vendas externas. 
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VAGAS PARA 

PESSOAS COM 

DEFICIÊNCIA 

QUA PRÉ-REQUISITOS FORNECIDOS 
PELAS EMPRESAS, A 

EXPERIÊNCIA TEM QUE SER 
COMPROVADA EM CARTEIRA E 

POSSUIR LAUDO MÉDICO. 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 

(COMÉRCIO) 
 

01 PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
Ensino médio completo, com ou sem 

experiência e ser morador de 
Cariacica. 

Descrição das atividades: Recepção do setor 
Administrativo e RH, apoio as áreas, atendimento ao 
telefônico para o publico externo e interno. 

 

OPERADOR DE 
CLASSIFICAÇÃO 

 

01 PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
Ensino médio completo, com ou sem 

experiência. 
Local de trabalho: Serra 

 

ARMAZENISTA 
(DISTRIBUIDOR 
ATACADISTA) 

01 PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
Ensino fundamental completo, com ou 

sem experiência. 
 

ATENDENTE DE LOJA 
(SUPERMERCADO) 

01 PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

(SERVIÇOS E 
INSTALAÇÕES DE TV 

A CABO) 
 

Descrição das atividades: Capitar, visitar e entrevistar 
novos clientes. Venda de produto. 

 

VENDEDOR INTERNO 
 

02 Ambos os sexos, ensino médio 
completo, com experiência mínima de 

02 anos, ser morador de Cariacica, Vila 
Velha, Vitória ou Serra. 

Descrição das atividades:  

Venda de cursos de Tecnologia e Idioma 
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 Ambos os sexos, ensino médio 
completo, com ou sem experiência. 

Descrição das atividades: Embalador, repositor, 
atendente, etc... 

 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 

 

01 PESSOA COM DEFICIÊNCIA  
Ensino médio completo, com ou sem 

experiência e ser morador de 
Cariacica. 

 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 

(AUTOPEÇAS) 
 

01 PESSOA COM DEFICIÊNCIA  Ensino 
médio completo, com experiência 

mínima de 06 meses e ser morador de 
Viana, Serra, Vila Velha, Vitória e 

Cariacica. 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 

 

01 PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
Ambos os sexos, ensino fundamental, 

com ou sem experiência. 
 
Descrição das atividades na administração: 
Auxiliar no recebimento de ligações, 
correspondências, arquivos e etc. 
 

 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 

OPERACIONAL 
(TRANSPORTADORA) 

 

01 PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
Ambos os sexos, experiência de 06 
meses em rotinas administrativas, 

Excel, atendimento telefônico, sistema, 
lançamento. 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO/ 
RECEPCIONISTA 

(PRESTADORA DE SERVIÇOS 
DE ALIMENTAÇÃO) 

 

02 PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
Ambos os sexos, ensino médio 

completo e ser morador da Serra. 
 

AUXILIAR DE 
ESTOQUE 

(PRESTADORA DE SERVIÇOS 
DE ALIMENTAÇÃO) 

 

02 PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
Ambos os sexos, ensino fundamental 
completo e ser morador da Serra. 
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AUXILIAR DE 
COZINHA 

(PRESTADORA DE SERVIÇOS 
DE ALIMENTAÇÃO) 

 

01 PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
Ambos os sexos, ensino fundamental 

completo e ser morador da Serra. 
 

AUXILIAR DE 
PRODUÇÃO 

 

01 PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
Ambos os sexos, ensino fundamental, 

com ou sem experiência. 
 
Descrição das atividades na fábrica: Auxiliar no processo de 

produção, podendo embalar, colocar e retirar latas dos cestos, em 
pé, limpeza do local, etc. 

 

AUXILIAR DE 
SERVIÇOS GERAIS 

 

01 PESSOA COM DEFICIÊNCIA  
Ensino médio completo, com ou sem 

experiência e ser morador de 
Cariacica. 

AUXILIAR DE 
SERVIÇOS GERAIS 

(PRESTADORA DE SERVIÇOS 
DE ALIMENTAÇÃO) 

 

04 PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
Ambos os sexos, ensino fundamental 

completo e ser morador da Serra. 
 

AUXILIAR DE 
TRANSPORTE 

(TRANSPORTADORA) 
 

01 PESSOA COM DEFICIÊNCIA  
Ensino fundamental completo, com ou 

sem experiência. 

Horário de Trabalho: 14:00HS AS 23:34HS, de 
segunda a sexta feira. 

Descrição das atividades: Carregar caminhão e 
descarregar. 

 

MOVIMENTADOR DE 
MERCADORIAS 

(DISTRIBUIDORA) 
 

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

Local de trabalho: Viana 
Descrição das atividades: Profissional responsável 

por efetuar a separação de mercadorias, descarga e 

armazenagem; organizar o setor; efetuar o carregamento 

dos veículos; retirar paletes dos veículos que retornam 

das entregas; prensar todo o papel e plástico colocado 

no contêiner, quando necessário. 
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OPERADOR DE 
TELEMARKETING 

ATIVO 
(TELECOMUNICAÇÃO) 

  
 

18 PESSOA COM DEFICIÊNCIA  
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. 

Local: Vitória. 
 

OPERADOR 
LOGÍSTICO 

(AUTOPEÇAS) 
 

01 PESSOA COM DEFICIÊNCIA  Ensino 
médio completo, com experiência 

mínima de 06 meses e ser morador de 
Viana, Serra, Vila Velha, Vitória e 

Cariacica. 
 

 
 

 


