
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Agência do Trabalhador de Cariacica 03/02/2020 a 05/02/2020

VAGAS

PRÉ-REQUISITOS	FORNECIDOS	PELAS
EMPRESAS,	A	EXPERIÊNCIA	TEM	QUE	SER

COMPROVADA	EM	CARTEIRA.	

AÇOUGUEIRO
(SUPERMERCADO)

Ensino fundamental completo, mı́nimo de 01 ano de
experiência comprovado em carteira, residir em

Cariacica ou Vila Velha.

Horário de Trabalho: 11:00 AS 21:30.
Local do Trabalho: Vila Palestina - Cobilandia. 

AJUDANTE	DE
MANUTENÇÃO

VEICULAR
(TRANSPORTADORA)

Ensino fundamental completo, com experiência de
06 meses na função (Veiculo de médio e Grande

porte) e ser morador de Cariacica ou Viana.

AJUDANTE	DE
MOTORISTA
(PAPELARIA)

Ensino médio completo, experiência mı́nima de 02
anos comprovado em carteira, residir em Cariacica ou

Serra.

Obs:	Aos	que	residem	em	Cariacica	devem	ter	disponibilidade	de	trabalhar	na	
Serra.

Local do Trabalho: Serra/ES 

AJUDANTE	DE	OBRAS
(ENGENHARIA)

Ensino fundamental completo, 06 meses de
experiência comprovado em carteira, residir em

Cariacica.

Horário de Trabalho: 07:00 AS 17:00.

AJUDANTE	DE	PADARIA
(PADARIA)

Ambos os sexos, ensino fundamental incompleto, com
experiência mı́nima de 06 meses e ser morador

próximo ao bairro São Francisco-Cariacica.

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.
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AJUDANTE	EXPEDIDOR
(TRANSPORTADORA)

Ensino fundamental completo, conhecimento em
informática, necessário atuação anterior no setor
de transportes expedição de no mı́nimo 06 meses,

conhecimentos de simbologia de segurança,
amarração de cargas, cubagens, digitação de notas

3iscais.

Atividades: Efetuar a conferencia das cargas, veri3icando e comparando com os dados das notas 
3iscais as informações relativas a quantidades, tipo de produto, peso e/ou cubagem, descrição 
de destinatário e remetente e localidade atendida, a 3im de direcionar corretamente as 
mercadorias e evitar problemas de avarias, extravios ou divergências e contribuir para que 
cheguem integralmente ao seu destino. 

Local de trabalho: Serra 
Horário: 08:00 às 18:00

ANALISTA	DE
DEPARTAMENTO

PESSOAL	–	CÓD.	AD8436
(RECRUTADORA)

Ambos os sexos, ensino superior completo em
administração ou áreas a3ins, conhecimento em leis

trabalhistas, obrigatório CNH B, desejável
conhecimento nos programas Athenas e Excel.

ANALISTA	DE
PROCESSOS

Ambos os sexos, com experiência na área de
implementos rodoviários.

Local do Trabalho: CARIACICA
Horário de Trabalho: 07:30  A< S 17:10 SEGUNDA A SEXTA 

Descrição das atividades:  mapeamento de processos, gestão de tempo de 
produtividade, visão lean (evitar desperdı́cios, controle de produção, cronoanalise de
processos,  programar a produção.

ASSISTENTE
ADMINISTRATIVO	–

CÓD.	ADM1831	
(RECRUTADORA)

Ambos os sexos, ensino superior em andamento ou
completo em administração ou áreas a3ins, Excel

intermediário, experiência na função e ser morador de
Vila Velha ou Cariacica.

ASSISTENTE
ADMINISTRATIVO

Ambos os sexos, ensino médio completo, experiência
de 06 meses na carteira e residir em Cariacica.

Local do Trabalho: VILA CAPIXABA - CARIACICA 
Horário de Trabalho: 8:00 AS 17:00

Descrição das atividades: rotina administrativa diária , faturamento de mercadorias, 
emissão de nota 3iscal, entrada e saıd́a de mercadoria, controle de estoque,  
atendimento ao cliente, separação de mercadoria e envio para transportadora.

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.
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ATENDENTE
(BAR)

Ensino fundamental completo, mı́nimo de 06 meses de
experiência comprovado em carteira.

Horário de Trabalho: 17:30 AS 02:00 da manhã.

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO	DE

RH

Ensino médio completo, experiência na função
registrada em carteira.

Local de trabalho: Cariacica-ES.

Descrição das atividades: Executar serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, 
administração e 3inanças; conferir notas 3iscais; arquivar documentos conforme 
procedimentos; auxiliar nas rotinas de admissão e demissão de pessoal; controlar 
frequência de funcionários; controlar expedição de malotes e recebimentos.

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO

(AUTOPEÇAS)

Ambos os sexos, ensino médio completo, com
experiência mı́nima de 01 ano e ser morador de

Cariacica.

Horário de Trabalho: 08:00HS A 11:48HS A 13:00 18:00HS
Descrição das atividades: Admissão de funcionário-arquivo-folha de pagamento, 
lançamento de notas.

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO
(DISTRIBUIDORA)

Ambos os sexos, ensino Médio Completo ou Superior
Cursando, com experiência mı́nima de 06 meses e ser

morador de Cariacica ou Viana. 

Local do Trabalho: Cariacica
Horário de Trabalho: 07h as 17h30

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO

(MOTEL)

Ambos os sexos, escolaridade de preferência em
técnico em RH, administração ou contabilidade, CNH

AB, com experiência mı́nima de 06 meses e ser
morador de Cariacica, Vitória ou Vila Velha.

Descrição das atividades: Processos administrativos, administrar sistema de ponto, 
efetuar recargas em vale transporte, informar dados para elaboração de folha de 
pagamento, elaborar dossiê de admissão e demissão com seus respectivos 
documentos.

AUXILIAR	DE
AUDITORIA	E	ESTOQUE

–	CÓD.	AAE8248
(RECRUTADORA)

Ambos os sexos, ensino médio completo, CNH B,
domı́nio em Excel, desejável morador de Vila Velha e

experiência na área de farmácia ou cosméticos.

AUXILIAR	DE	CORTE	 Ambos os sexos, ensino médio completo, com
experiência mı́nima de 01 ano.

Local de trabalho: Glória

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.
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AUXILIAR	DE	COZINHA
(BAR)

Ensino fundamental completo, mı́nimo de 06 meses de
experiência comprovado em carteira.

Horário de Trabalho: 17:30 AS 02:00 da manhã.

AUXILIAR	DE	COZINHA
(HAMBURGERIA)

Ensino médio completo, com experiência mı́nima de
01 ano e ser morador próximo a Laranjeiras.

Local do Trabalho: COLINA DE LARANJEIRAS
Horário de Trabalho: 16:00 as 00:20hs – Escala 6x1

Descrição das atividades: Realizar pré -preparo dos alimentos e auxiliar nos serviços 
gerais da cozinha.

AUXILIAR	DE	COZINHA

(PADARIA)

Ensino fundamental completo, com experiência de
no mı́nimo 01 ano comprovada em carteira e

residir em Vitória.
Local de trabalho: Vitória-ES.

AUXILIAR	DE	CRECHE Ensino médio completo, com ou sem experiência,
necessário residir próximo a Campo Grande.

AUXILIAR	DE	ESTOQUE
JUNIOR

Ensino médio completo, com ou sem experiência e ser
morador de Cariacica.

AUXILIAR	DE
EXPEDIÇÃO

(TRANSPORTADORA)

Ensino Fundamental Completo, com ou sem
experiência, de preferência 1° emprego do candidato e

ser morador de Cariacica ou Viana.

AUXILIAR	DE	FARMÁCIA
(HOSPITAL)

Ambos os sexos, ensino médio completo, com
experiência em estoque, conhecimento em informática

e estar com a carteira de vacinação em dia.

AUXILIAR	DE	RECURSOS
HUMANOS

Ensino médio completo com experiência e
conhecimento  sistema Athenas, atualizada no

mercado.

AUXILIAR	DE	SERVIÇOS
GERAIS

(SUPERMERCADO)

Ensino fundamental completo, com experiência
mı́nima de 01 ano e ser morador de Cariacica.

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.
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AUXILIAR
DEPARTAMENTO	DE

PESSOAL
(EMPRESA	DE	CONTABILIDADE)

Ambos os sexos, ensino médio completo, com
experiência e ser morador de Vitória.

Descrição das atividades: Processos admissionais, conferência de documentação de 
pessoal, acompanhar prazos pagamentos de guias de clientes, arquivamento, controle
diversos.

AUXILIAR	OPERACIONAL
ESCOLA	–	CÓD.	APE8899

(RECRUTADORA)

Ambos os sexos, ensino médio completo, experiência
em escolas e preferencialmente moradores de Vila

Velha.

CALDEIREIRO Ensino médio completo, mı́nimo de 03 anos de
experiência comprovado em carteira, curso de

caldeiraria, necessário ter os certi3icados NR33, NR34,
NR12.

CAMAREIRA
(HOTEL)

Ensino fundamental incompleto,  experiência
comprovada em carteira.

Horário: 08:00 às 16:20
Descrição  das  atividades: Executar  limpeza,  higienização  e  organização  das  áreas
comuns do Hotel e quartos, sala de eventos, banheiros.
 

CHAPEIRO
(LANCHONETE)

Ensino médio completo, com experiência mı́nima
de 06 meses comprovado em carteira e residir em

Cariacica.

Local de trabalho: Cariacica-ES.
Horário: 16:00 às 00:00

CHEFE	DE	COZINHA
(SUPERMERCADO)

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

CHEFE	DE	COZINHA
(SUPERMERCADO)

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

CHEFE	DE	FILA
(HAMBURGERIA)

Ensino médio completo, com experiência mı́nima de
01 ano e ser morador próximo a Laranjeiras.

Local do Trabalho: COLINA DE LARANJEIRAS
Horário de Trabalho: 16:00 as 00:20hs – Escala 6x1

Descrição das atividades: Recepciona clientes em restaurantes e encaminha até a 
mesa adequada, de acordo com as preferências ou reserva. Controla os serviços de 
garçons e copeiros, a 3im de assegurar a qualidade no atendimento aos clientes.

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.
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CONFERENTE
(PAPELARIA)

Ensino médio completo, experiência mı́nima de 02
anos comprovado em carteira, residir em Cariacica ou

Serra.

Obs:	Aos	que	residem	em	Cariacica	devem	ter	disponibilidade	de	trabalhar	na	
Serra.

Local do Trabalho: Serra/ES 

COORDENADOR	DE
ATENDIMENTO
(LANCHONETE)

Ensino médio completo, com experiência mı́nima
de 01 ano comprovado em carteira e residir em

Cariacica.

Local de trabalho: Cariacica-ES.
Horário: 16:00 às 00:00
Descrição das atividades: Gerenciar de equipe de atendimento, planejar as rotinas de 
trabalho, treinar funcionarios e coordenar equipes de trabalho. Atender e servir os 
clientes, observando e avaliando o desemprenho dos colaboradores, a execução de 
serviços.

COPEIRO
(HOSPITAL)

Ambos os sexos, ensino médio completo, com
experiência, estar com a carteira de vacinação em dia,
conhecimento em informática e ser morador de Serra.

COSTUREIRA	PILOTISTA
(INDUSTRIA	TEXTIL)

Ensino  médio completo, experiência  de no
mı́nimo 02 anos comprovado em carteira.

Local de trabalho: Glória, Vila Velha-ES.
Horário: 08:00 às 18:00 horas.

COSTUREIRA	RETISTA
PILOTISTA

Ambos os sexos, ensino médio completo, com
experiência mı́nima de 01 ano.

Local de trabalho: Glória

EMPREGADA
DOMÉSTICA

(RECRUTADORA)

Ensino fundamental incompleto, com 01 ano de
experiência em casa de famı́lia na carteira.

Local do Trabalho: Vila Velha/ES
Residir em: Grande Vitória
Horário de Trabalho: 8h às 17h

Descrição das atividades: 
Atividades domésticas (limpar, arrumar, lavar, passar e cozinhar).
Gostar de crianças

ESTÁGIO	COMERCIAL–
CÓD.	ECH9621

(RECRUTADORA)

Ambos os sexos, cursando superior em Marketing ou
administração, pacote Of3ice, boa comunicação

interpessoal, experiência com vendas e atendimento
ao público serão um diferencial.

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 03/02/2020 a 05/02/2020

ESTÁGIO	DE
ADMINISTRAÇÃO	OU

LOGÍSTICA
(TRANSPORTADORA)

Cursando superior em administração ou técnologo
em Logıśtica , necessário ter conhecimento em

Pacote Of3ice acima de intermediário.

ESTÁGIO	DE	ENSINO
MÉDIO

Estudantes do 1º ou 2° ano do ensino médio e ser
morador de Vila Velha.

Requisitos: possuir conhecimento básico no Pacote Of3ice.

Local do Trabalho: Vila Velha

Horário de Trabalho: 10 as 17hs (Segunda à Sexta)

ESTÁGIO	DE	ENSINO
MÉDIO

(RECRUTADORA)

Ambos os sexos, 16 a 22 anos e estar cursando o 1° ou
2° ano do ensino médio.

ESTOQUISTA Ambos os sexos, ensino médio completo, com
experiência mı́nima de 01 ano.

Local de trabalho: Glória

FATURISTA
(COMÉRCIO	DE
MÁQUINAS	DE
ESCRITÓRIO)

	

Ensino médio completo, com experiência na função e
desejável também com vendas.

FINANCEIRO
(CONSTRUTORA)

Ambos os sexos, ensino superior completo, com
experiência mı́nima de 02 anos e ser morador da

Grande Vitória.

Local do Trabalho: Campo Grande
Horário de Trabalho: 07:00 as 17:00 h

Descrição das atividades: 
Auxiliar em atividades da área 3inanceira de controle bancário e de contas, cuidar do 
3luxo de caixa, das cobranças e investimentos, emissão de relatórios e de contas a 
pagar e receber, lançamento de cheques e organização de documentos. Ter 
conhecimento na área do Rh.

FONOAUDIOLOGO
INFANTIL
	(CLÍNICA)

Com experiência mı́nima de 01 ano.

Local de trabalho Vitória

GARAGISTA
(HIPERMERCADO)

Ensino médio completo, com experiência, ser morador
de Vila Velha ou Cariacica.

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.
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GARÇOM
(HAMBURGERIA)

Ensino médio completo, com experiência mı́nima de
06 meses e ser morador próximo a Laranjeiras.

Local do Trabalho: COLINA DE LARANJEIRAS
Horário de Trabalho: 16:00 as 00:20hs – Escala 6x1

Descrição das atividades: Organizar o salão, realizar serviços na copa e atendimento
ao cliente.

GARÇON
	(RESTAURANTE)

Ensino fundamental completo, com experiência de 06
meses com ala carte e ser morador próximo a Campo

Grande.

GERENTE	
(BAR)

Ensino médio completo, mıńimo de 06 meses de
experiência comprovado em carteira.

Horário de Trabalho: 17:30 AS 02:00 da manhã.

LAVADEIRO
(MOTEL)

Ensino fundamental completo, com experiência de 06
meses e ser morador de Cariacica, Vitória ou Vila

Velha.

LÍDER	DE
ATENDIMENTO
(LOJA	SHOPPING)

Ambos os sexos, ensino superior, experiência de 01
ano com atendimento ao cliente e ser morador de

Cariacica.

Local do Trabalho: (Shopping Moxuara)
Residir em: Cariacica
Horário de Trabalho: 13:50 as 22:20

Descrição das atividades: Garantir cumprimento de todas as metas estabelecidas, 
organizar gestão operacional do crediário, mobilizar e treinar equipe para melhor 
atendimento ao cliente, diagnosticar e propor melhorias para um bom resultado, 
realizar planejamento de horários e escalas da equipe.

MECÂNICO	INDUSTRIAL Ensino Técnico completo em Mecânica Industrial,
Eletrotécnica ou Mecatrônica, experiência de no

mı́nimo 06 meses.

Local do Trabalho: Viana. 

MECÂNICO	INDUSTRIAL
EMPRESA	DE

(BENEFICIAMENTOS	DE
MATERIAIS)	

Ensino fundamental completo, com experiência
mı́nima de 01 ano, CNH B e de preferência morador de

Cariacica.

Descrição das atividades: Manutenção mecânica da peneira e conhecimento básico de
mecânica em maquinas de pá carregadeira-CASE e CAT.

Salário R$ 1900,00
Benefıćios: Vale transporte e alimentação na empresa.

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.
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MONTADOR	DE	MÓVEIS Ensino fundamental completo, com experiência
mı́nima de 06 meses comprovado em carteira, ter

CNH AB e residir em Cariacica,  Viana, Vitória e
Serra.

Local de trabalho: Grande Vitória.
Descrição  das  atividades: Responsável  pelo  processo  de  apoio  operacional  no
carregamento e descarregamento de mercadorias no armazém, visando atender o
3luxo de carga e descarga de mercadorias, de acordo com as normas e procedimentos
estabelecidos pela empresa.

MOTOCICLISTA
	(LOCADORA	DE	VEÍCULOS	COM

MOTORISTA)

Ambos os sexos, ensino fundamental, CNH AB, com
experiência mıńima de 01 ano.

Descrição das atividades:
Motociclista pro3issional de moto leve (ter na carteira de habilitação que está apto a 
serviço remunerado). Disponibilidade para viagens e trabalhos aos 3inais de semana 
(com pagamento de hora extra ou diária, quando necessário).

PREFEREM NCIA POR NAN O FUMANTE

MOTORISTA	CARRO
PEQUENO	

(LOCADORA	DE	VEÍCULOS	COM
MOTORISTA)

Ambos os sexos, ensino fundamental, CNH B EAR,
com experiência mı́nima de 01 ano.

Descrição das atividades:
Motorista pro3issional de carro leve (ter na carteira de habilitação que está apto a 
serviço remunerado). Disponibilidade para viagens e trabalhos aos 3inais de semana 
(com pagamento de hora extra ou diária, quando necessário).

PREFEREM NCIA POR NAN O FUMANTE

OFICIAL	POLIVALENTE
(ENGENHARIA)

Ensino fundamental completo, 06 meses de
experiência comprovado em carteira, candidato

precisa ter disponibilidade para trabalhar e residir
Alegre/ES.

Horário de Trabalho: 07:00 AS 17:00.

OPERADOR	DE	CORTE	E
DOBRA	DE	AÇOUGUEIRO

Ensino fundamental incompleto, experiência na função
registrado em carteira.

Local do Trabalho: Cariacica/ES
Horário de Trabalho: 07:30 as 17:10 (seg a sex)

OPERADOR	DE	PÁ
CARREGADEIRA

Ensino fundamental completo, com experiência
mı́nima de 01 ano, CNH B e ser morador de

Cariacica.
Salário: 2200,00 reais + benefı́cios

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.
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OPERADOR	DE
PRODUÇÃO

Ensino médio completo, CNH B, com experiência
mıńima de 01 ano e ser morador de Cariacica.

Descrição das atividades: Instalar rastreadores em veı́culos zero km. Necessária 
experiência em elétrica automotiva
Local do Trabalho: CARIACICA
Horário de Trabalho: 8:30 as 18:30HS (SEG a SEX)

OPERADOR	DE
TELEMARKETING	ATIVO

(TELECOMUNICAÇÃO)

Ambos os sexos, ensino médio completo,
necessária experiência com vendas comprovada

em carteira, maiores de 18 anos.
Local:	Vitória.

PEDREIRO
(ENGENHARIA)

Ensino fundamental completo, 06 meses de
experiência comprovado em carteira, residir em

Cariacica.

Horário de Trabalho: 07:00 AS 17:00.

PEDREIRO
(TRANSPORTADORA)

Ensino fundamental incompleto, experiência na
função comprovado em carteira.

Local de trabalho: Cariacica-ES.
Salário: Empreitada.

PROMOTORA	DE
VENDAS

(POSTO	DE
COMBUSTÍVEL)

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

Local de trabalho: Grande Vitória-ES.

Horário: 08:00 ás 17:18 (seg a sex); 08:00 ás 14:30 (sáb)

Descrição das atividades: Realizar ação de pit stop em postos de combustı́vel, trocas 
de óleo e auto peças. abordando os clientes deles e oferecendo nosso produto.

PSICÓLOGO	INFANTIL
(CLÍNICA)

Com experiência mı́nima de 01 ano.

Local de trabalho Vitória

RECEPCIONISTA	/
TELEFONISTA

Ensino médio completo, com experiência, diferencial
ter experiência na área de implementos rodoviários.

Local do Trabalho: CARIACICA
Horário de Trabalho: 07:30  A< S 17:10 SEGUNDA A SEXTA 

Descrição das atividades: Recepcionar o cliente, atender telefone.

Em atendimento á PORTARIA MUNICIPAL de nº 003, de 15 de março de 2018 e a Lei Federal de nº 9.029, de 13
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RECEPCIONISTA
(CLÍNICA)

Ensino médio completo, com experiência mı́nima de
01 ano recente em clıńica.

Descrição das atividades: Atendimento, rotinas administrativas, passar cartão de 
convênio, etc.

Local de trabalho Vitória

REPOSITOR
(PAPELARIA)

Ensino médio completo, experiência mı́nima de 02
anos comprovado em carteira, residir em Cariacica ou

Serra.

Obs:	Aos	que	residem	em	Cariacica	devem	ter	disponibilidade	de	trabalhar	na	
Serra.

Local do Trabalho: Serra/ES.

REPOSITOR
(SUPERMERCADO)

Ensino fundamental completo, com experiência
mı́nima de 02 anos e ser morador próximo a Bela

Aurora e Bandeirantes.

TÉCNICO	DE
EDIFICAÇÕES
(ENGENHARIA)

Ensino médio técnico completo em edi3icações, 06
meses de experiência comprovado em carteira, residir

em Cariacica.

Horário de Trabalho: 07:00 AS 17:00.

VENDEDOR	DE	ELETROS
PORTÁTEIS

(HIPERMERCADO)

Ambos os sexos, ensino médio completo, com
experiência mı́nima de 01 ano e ser morador de Vila

Velha.

Horário de trabalho: 15 às 23hs.

VENDEDOR	DE	LINHA
BRANCA

(HIPERMERCADO)

Ambos os sexos, ensino médio completo, com
experiência mı́nima de 01 ano e ser morador de Vila

Velha.

Horário de trabalho: 15 às 23hs

VENDEDOR	DE
MATERIAL	DE
CONSTRUÇÃO

Ambos os sexos, ensino médio completo, com
experiência mıńima de 06 anos e ser morador de

Serra.

VENDEDOR	DE	PEÇAS	DE
MOTO

Ambos os sexos, ensino fundamental completo, com
experiência mı́nima de 02 anos com vendas de peças

de moto e ser morador de Cariacica.
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VENDEDOR	INTERNO Ambos os sexos, superior completo ou em andamento
e com experiência mı́nima de 01 ano na área.

Atividades: Responsável pela divulgação de informações, novos fabricantes, produtos
e promoções. Acompanha o processo de atendimento ao cliente até a conclusão 3inal, 
mantendo o cliente sempre informado de qualquer desvio de processo, com um pós-
vendas conclusivo.

VENDEDOR	MATERIAL
DE	CONSTRUÇÃO

Ambos os sexos, ensino médio completo, com
experiência mı́nima de 01 ano e ser morador de

Cariacica.

Descrição das atividades: venda interna em atacado, atendimento ao cliente, 
orçamentos.

VENDEDOR
(ESCOLA	DE	IDIOMAS)

Ambos os sexos, ensino médio completo, desejável
CNH, com experiência mıńima de 01 ano e ser

morador de Cariacica.

Descrição das atividades: 
Vendas internas e externas. Captação de alunos.
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VAGAS	PARA
PESSOAS	COM
DEFICIÊNCIA

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

LAUDO	MÉDICO.

AJUDANTE	DE
MOTORISTA
(PAPELARIA)

PESSOA	COM	DEFICIÊNCIA
Ensino médio completo, experiência mı́nima de 02
anos comprovado em carteira, residir em Cariacica

ou Serra.

Obs:	Aos	que	residem	em	Cariacica	devem	ter	disponibilidade	de	trabalhar	
na	Serra.

Local do Trabalho: Serra/ES 

AJUDANTE	DE	DEPÓSITO PESSOA	COM	DEFICIÊNCIA
Ensino médio incompleto, com experiência na

área e ser morador de Cariacica.

ASSISTENTE	DE
LOGÍSTICA	JÚNIOR

PESSOA	COM	DEFICIÊNCIA						

Ambos os sexos, superior completo ou em
andamento e com experiência mı́nima de 01 ano na

área de logı́stica.

Local do Trabalho: Cariacica

Residir em: Grande Vitória

Descrição das atividades: Realiza serviços de movimentação e aferição de 
estoques de mercadorias, com foco no recebimento, estocagem e inventários 
(mercadorias revenda e garantias), bem como conservação e limpeza das 
instalações e equipamentos da empresa. Substitui o Supervisor de M&A na 
ausência do mesmo, limitado à gestão de cunho operacional e rotineiro, na 
coordenação, acompanhamento e orientação dos Assistentes de M&A Júniores e 
Plenos para execução de todas as tarefas a eles relacionadas. Realiza outras 
atividades a3ins ao setor de M&A ou aquelas que se 3izerem necessárias para 
apoio em outros setores da empresa, de acordo com orientação do Superior 
Hierárquico.

ATENDENTE PESSOA	COM	DEFICIÊNCIA
Ensino fundamental completo, com experiência de

02 anos e ser morador de Cariacica.

Descrição das atividades: 
Realizar atendimento aos clientes.

Local do Trabalho: Alto Lage - Cariacica
Residir em: Cariacica  
Horário de Trabalho: segunda a sábado
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ATENDENTE
	(HOSPITAL)

PESSOA	COM	DEFICIÊNCIA
Ambos os sexos, ensino médio completo, com ou
sem experiência, conhecimento em informática e

estar com a carteira de vacinação em dia.

AUXILIAR	DE
ATENDIMENTO
(FACULDADE)

PESSOA	COM	DEFICIÊNCIA
Ambos os sexos, ensino médio completo, com ou

sem experiência.

Local do Trabalho: Vitória 
Residir em: Desejável residir na grande Vitória
Horário de Trabalho: 11:00 as 21:00 horas 

Descrição das atividades: 
Realizar atendimento presencial e por telefone a alunos, conferência de 
documentos, lançamento de dados no sistema, organização de arquivo.

AUXILIAR	DE	ESCRITÓRIO PESSOA	COM	DEFICIÊNCIA
Ensino médio completo, com experiência na área

e ser morador de Cariacica.

AUXILIAR	DE	FARMÁCIA
(HOSPITAL)

PESSOA	COM	DEFICIÊNCIA
Ambos os sexos, ensino médio completo, com

experiência em estoque, conhecimento em
informática e estar com a carteira de vacinação em

dia.

COBRADOR
(TRANSPORTE	COLETIVO)

PESSOA	COM	DEFICIÊNCIA
Desejável ensino médio, ser morador de Cariacica,

Vitória, Vila velha.
Horário de Trabalho: Escala

EMBALADOR
(SUPERMERCADO)

PESSOA	COM	DEFICIÊNCIA
Ambos os sexos, ensino fundamental completo, com

ou sem experiência.

MOTORISTA	DE	ENTREGA
(DISTRIBUIDRA)

PESSOA	COM	DEFICIÊNCIA
Ambos os sexos, ensino fundamental completo, com

experiência de 06 meses como motorista de
caminhão, CNH: C, D ou E.

Descrição das atividades: Pro3issional responsável pela entrega de mercadorias 
aos clientes no prazo, sem corte e sem erros.
Local do Trabalho: VIANA- ES
Horário de Trabalho: SEGUNDA-FEIRA A SABA< DO
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MOVIMENTADOR	DE
MERCADORIAS

(DISTRIBUIDORA)

PESSOA	COM	DEFICIÊNCIA
Ensino fundamental incompleto, com ou sem

experiência e ser morador de Cariacica ou Viana.

Local do Trabalho: VIANA- ES
Horário de Trabalho: TERÇA-FEIRA A SABA< DO

Descrição das atividades: Pro3issional responsável por efetuar a separação de 
mercadorias, descarga e armazenagem; organizar o setor; efetuar o carregamento
dos veı́culos; retirar paletes dos veı́culos que retornam das entregas; prensar 
todo o papel e plástico colocado no contêiner, quando necessário.

PROMOTOR	DE	VENDAS
(DISTRIBUIDORA)

PESSOA	COM	DEFICIÊNCIA
Ambos os sexos, ensino médio completo, com ou

sem experiência.

Horário de Trabalho: 8:00 as 14:50

Descrição das atividades: O(A) Promotor(a) de auto serviço é responsável pela 
manutenção e organização dos produtos da Cervejaria Ambev nos mercados e 
redes de varejo.

REPOSITOR
(SUPERMERCADO)

PESSOA	COM	DEFICIÊNCIA
Ambos os sexos, ensino fundamental completo, com

ou sem experiência.

VENDEDOR	DE	ELETROS
PORTÁTEIS

(HIPERMERCADO)

PESSOA	COM	DEFICIÊNCIA
Ambos os sexos, ensino médio completo, com

experiência mı́nima de 01 ano e ser morador de Vila
Velha.

Horário de trabalho: 15 às 23hs

VENDEDOR	DE	LINHA
BRANCA

(HIPERMERCADO)

PESSOA	COM	DEFICIÊNCIA
Ambos os sexos, ensino médio completo, com

experiência mı́nima de 01 ano e ser morador de Vila
Velha.

Horário de trabalho: 15 às 23hs

Em atendimento á PORTARIA MUNICIPAL de nº 003, de 15 de março de 2018 e a Lei Federal de nº 9.029, de 13
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