
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
Agência do Trabalhador de Cariacica 04/09/2020 a 09/09/2020 

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. 

CONFERENTE 
Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE31) e o 
nome da função para o e-mail: 
empregos@cariacica.es.gov.br 

 

01 Ensino médio completo, ser morador de 
Cariacica, experiência de 02 anos na função e 

disponibilidade de horário. 
 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE306) e o 
nome da função para o e-mail: 
empregos@cariacica.es.gov.br 

01 Ensino médio completo, com experiência 
mínima de 01 ano e residir em: Cariacica ou 

Vila Velha. 
 
Local do Trabalho: São Torquato Vila Velha 
 
Descrição das atividades: Lançamentos de contas e NFs no sistema, baixa de 
contas pagas na rotina diária da empresa em conformidade com as políticas e 
procedimentos financeiros. 
Atendimento ao cliente por telefone, informações sobre boleto bancário, envio de 
duplicatas, cobrança e baixa de títulos. 

 

TORNEIRO MECÂNICO 
Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE27) e o 
nome da função para o e-mail: 
empregos@cariacica.es.gov.br 

01 Ensino médio completo, curso técnico na área 
de mecânica, experiência mínima de 06 meses. 
Descrição das atividades: Usinam peças de metais ferrosos e não-ferrosos; 
preparam e ajustam máquinas de usinagem CNC. Ajustam ferramentas, realizam 
testes e controle de ferramental. Trabalha em linha, fazendo peças no torno 
mecânico, conforme especificações contidas em desenhos e demais instruções da 
folha de processos; recebe a ordem de serviços a ser executada, estuda no 
desenho o dimensionamento, precisão, indicações de furos, roscas, materiais, 
acabamentos, etc. e executa o trabalho seguindo os métodos descritos nas folhas 
de processos ou manuais da empresa; utiliza variado número de instrumentos 
mecânicos de precisão: micrômetros, paquímetros, etc.; prepara a máquina para o 
trabalho a ser realizado, posicionando e fixando a peça na placa, preparando e 
ajustando e controla rotação, avanço e pressão contínua da ferramenta sobre o 
material, afim de obter o trabalho conforme especificações recebidas; executa 
tarefas afins. 
 

FARMACEUTICO 
Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE648) e o 
nome da função para o e-mail: 
empregos@cariacica.es.gov.br 

01 Formação superior na área, com ou sem 
experiência e residir em Cariacica, Vila velha 

ou Vitoria. 
  

Local do Trabalho: Nova Brasília, Cariacica. 
Horário de Trabalho: Comercial 
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AÇOUGUEIRO 
Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE31) e o 
nome da função para o e-mail: 
empregos@cariacica.es.gov.br 

 

01 Ensino médio completo, ser morador de 
Cariacica, experiência de 02 anos na função e 

disponibilidade de horário. 
 

AUXILIAR DE MANUTENÇÃO 
PREDIAL (DIÁRIA) 

Enviar formulário de cadastro 
com o código da vaga (EE301) e o 

nome da função para o e-mail: 
empregos@cariacica.es.gov.br 

01 Ensino médio completo, com experiência na 
função comprovada em carteira, residir 

preferencialmente em Cariacica, ter total 
disponibilidade de horário para revezamento 

de turnos (diurno, noturno e finais de 
semana). 

Local do Trabalho: Cariacica 
 
Descriçao das atividades: 
EXECUTAR ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, 
MECÂNICA E HIDRÁULICA. REALIZA ATIVIDADES DE PINTURA, ALVENARIA, 
LOCOMOÇÃO DE MÓVEIS. TIPO PEDREIRO 
 

AUXILIAR DE DEPARTAMENTO 
PESSOAL 

Enviar formulário de cadastro 
com o código da vaga (EE436) e o 

nome da função para o e-mail: 
empregos@cariacica.es.gov.br 

01 Ensino médio completo, com experiência de 
01 ano. 

 
Local do Trabalho: Vitoria 
Residir em: Grande Vitoria 
Horário de Trabalho: 7:15 as 18:00 
 
Descrição das atividades: Controle de cartões de ponto, pedido e controle de 
benefícios, folha de pagamento, férias, rescisão, habilidade em lidar com pessoal.  

ATENDENTE DE SAC 
Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE09) e o 
nome da função para o e-mail: 
empregos@cariacica.es.gov.br 

01 Ensino médio completo, experiências em 

rotinas de transportadora, atendimento ao 

cliente, SAC. 

Conhecimentos: Excel intermediário, Experiência em 

e-commerce, atendimento ao cliente , facilidade para 

trabalhar em equipe, conhecimento em sistemas de 

gestão de transporte será considerado um diferencial. 

Disponibilidade para o horário - 08:00 as 18:00 

(segunda a sexta). 

Local de trabalho: Viana ES 

ESTÁGIO TÉCNICO EM 
SEGURANÇA DO TRABALHO 

Enviar formulário de cadastro 
com o código da vaga (EE115) e o 

nome da função para o e-mail: 
empregos@cariacica.es.gov.br 

02 Cursando técnico em segurança do trabalho, 

curso de Excel avançado. Ter bom 

relacionamento interpessoal facilidade de 

trabalhar em equipe. 

Local de trabalho: Cariacica 
Horário: 7h às 13h. (segunda a sexta). 
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MANIPULADOR DE COSMÉTICOS 
Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE301) e o 
nome da função para o e-mail: 
empregos@cariacica.es.gov.br 

01 Experiência em Manipulação de fórmulas para 

a fabricação de cosméticos (Preferencialmente 

ter atuado em empresas do segmento de 

cosméticos ou segmentos similares, como área 

farmacêutica, alimentícia e química). 

Principais Atribuições: Realizar organização da área, 

realizar manipulação na fabricação de matérias primas 

sólidas e líquidas; 

Local de Trabalho: Cariacica-ES 

MECÂNICO DE SUSPENSÃO 
Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE63) e o 
nome da função para o e-mail: 
empregos@cariacica.es.gov.br 

 

01 Experiência na função e disponibilidade de 
horário. 

 

PINTOR VEICULAR 
Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE63) e o 
nome da função para o e-mail: 
empregos@cariacica.es.gov.br 

 

01 Experiência na função e disponibilidade de 
horário. 

 

AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO 
Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE63) e o 
nome da função para o e-mail: 
empregos@cariacica.es.gov.br 

 

05 Experiência na função e disponibilidade de 
horário. 

 

EMPACOTADOR 
Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE645) e o 
nome da função para o e-mail: 
empregos@cariacica.es.gov.br 

01 Ensino Médio Completo, com experiência em 

armazenamento e estoque e ser morador de 

Cariacica. 

Local do Trabalho: Planeta, Cariacica 

Horário de Trabalho: Seg a Sex | 08h às 17h30 e Sáb 08h as 12h 

Descrição das atividades: Realizar a separação de pedidos, 

limpeza, armazenamento, organização de peças em estoque e 

auxiliar na carga e descarga de caminhões. 
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MECANICO DE CARRETA 
Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE647) e o 
nome da função para o e-mail: 
empregos@cariacica.es.gov.br 

01 Experiência de no mínimo de 06 meses 

Residir em: GRANDE VITÓRIA 

Local do Trabalho: CARIACICA-ES 

Horário de Trabalho: 7:00 AS 17:00 HRS. ALMOÇO: 12:00 AS 

13:00HRS 

Descrição das atividades: Irá trabalhar com carreta, troca lona de 

freio, rolamento, feixe de mola, entre outras. 

BABA 
Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE634) e o 
nome da função para o e-mail: 
empregos@cariacica.es.gov.br 

02 Ensino Médio Completo, experiência de 01 ano 

e residir em Cariacica ou Serra. 

Local do Trabalho: Serra 

Horário de Trabalho: 08 as 17 hs. 

Descrição das atividades: Realizar todo o trabalho de cuidados, 

higiene, alimentação e entretenimento das crianças (gêmeos de 1 

ano e 1 criança de 3 anos). 

MOTORISTA DE DISTRIBUIÇÃO 
Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE115) e o 
nome da função para o e-mail: 
empregos@cariacica.es.gov.br 

02 Ensino médio completo, CNH D, com 
experiência na função como motorista de 

entrega, ter disponibilidade de horário, 
facilidade de trabalhar em equipe e bom 

relacionamento com o público. 
Local de trabalho: Cariacica 
Horário: 7h às 15h20. (segunda a sábado). 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 
Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE301) e o 
nome da função para o e-mail: 
empregos@cariacica.es.gov.br 

03 Ensino médio completo, com experiência na 
função comprovada em carteira, residir 

preferencialmente em Cariacica, ter total 
disponibilidade de horário para revezamento 

de turnos (diurno, noturno e finais de 
semana). 

Local do Trabalho: Cariacica 
Descriçao das atividades: 
EXECUTAR ATIVIDADES DE LIMPEZA: JANELAS, VIDRAÇAS, BANHEIROS, 
VESTIÁRIOS, COZINHAS, GARAGENS E PÁTIOS, ESTOQUE, LIMPEZA DE ÁREAS 
INTERNAS E EXTERNAS, LAVAGENS DE VIDROS, ABASTECER OS AMBIENTES 
COM MATERIAIS  DE HIGIENE, RETIRAR LIXO, LIMPEZA DE ESCRITÓRIOS, 
VARRER FÁBRICA, LIMPAR BEBEDOUROS. MANTER ROTINAS DE HIGIENE E 
LIMPEZA. 

AUXILIAR DE COZINHA 
Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE614) e o 
nome da função para o e-mail: 
empregos@cariacica.es.gov.br 

02 Ensino médio completo e incompleto e ser 

morador de Cariacica. 

Local do Trabalho: São Conrado, Cariacica. 

Horário de Trabalho: 15:00 ás 23:59 
Descrição das atividades: Irá atuar no preparo e montagem de lanches 

quentes, pratos rápidos e porções em geral. Organiza o local de trabalho, 

estoque, utensílios e geladeiras. Realiza o pré-preparo de insumos e 
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ingredientes para a montagem dos lanches, açaís, sucos, saladas e 

porções, além de garantir a correta higienização e organização do espaço 

de trabalho, dos utensílios e equipamentos utilizados na preparação dos 

alimentos. 

SOLDADOR MIG 
Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE647) e o 
nome da função para o e-mail: 
empregos@cariacica.es.gov.br 

01 Experiência de no mínimo de 06 meses. 

Residir em: GRANDE VITÓRIA 

Local do Trabalho: CARIACICA-ES 

Horário de Trabalho: 7:00 AS 17:00 HRS. ALMOÇO: 12:00 AS 

13:00HRS 

 

Descrição das atividades: trabalha na produção de 

bens e serviços industriais, metais, montagem de 

estruturas metálicas, soldagem e corte de ligas 

metálicas, soldador elétrico. 

PEDREIRO 
Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE646) e o 
nome da função para o e-mail: 
empregos@cariacica.es.gov.br 

02 Ensino fundamental completo, com 

experiência mínima de 06 meses e ser 

morador de Cariacica. 

Local do Trabalho: CARIACICA 

Horário de Trabalho: SEG. A QUINT. 07: AS 17:00 E 

SEXTA DE 07 AS 16:00 

 

Descrição das atividades: serviços de alvenaria, 

assentador de porcelanato, pisos em gerais. 

MOTORISTA CNH D 
Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE642) e o 
nome da função para o e-mail: 
empregos@cariacica.es.gov.br 

03 Ensino médio completo, com experiência 

mínima de 01 ano, CNH D, e ser morador de 

Cariacica. 

Local do Trabalho: Cariacica Sede 

Horário de Trabalho: Escala 

Descrição das atividades: Entregas das mercadorias, no Espirito Santo, 

Rio de Janeiro e Bahia. Tendo a possibilidade de entregas em outros 

estados. 

AUXILIAR DE PRODUÇÃO 
Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE301) e o 
nome da função para o e-mail: 
empregos@cariacica.es.gov.br 

36 Ensino médio completo, com ou sem 
experiência, residir preferencialmente em 

Cariacica, ter total disponibilidade de horário 
para revezamento de turnos. 

Local do Trabalho: Cariacica 
Descrição das atividades: EXECUTAR ATIVIDADES OPERACIONAIS NO 
PROCESSO DE PRODUÇÃO, OPERAR MAQUINÁRIO, FAZER LIMPEZA DA LINHA DE 
PRODUÇÃO. 
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ORIENTADOR COMERCIAL 
Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE644) e o 
nome da função para o e-mail: 
empregos@cariacica.es.gov.br 

01 Experiência com vendas, pro atividade, foco e 

dinâmica de grupo. 

 

 

COORDENADOR DE 
MERCHANDISING 

Enviar formulário de cadastro 
com o código da vaga (EE374) e o 

nome da função para o e-mail: 
empregos@cariacica.es.gov.br 

 

01 Com experiência de 06 meses, CNH B, 

desejável que possuam formação ou estejam 

cursando Administração e Marketing e que 

tenham interesse em fazer carreira na área. 

Local do Trabalho: GRANDE VITÓRIA- ES 

Horário de Trabalho: SEGUNDA À SEXTA-FEIRA 

 
Descrição das atividades: Profissional responsável por realizar 

pesquisas periódicas de preços, por meio de visitas nos pontos de 

vendas, buscar oportunidades de negócios e acompanhar 

indicadores de performance. Selecionar, avaliar e contratar 

promotores junto à área de recursos humanos ou agência. 

Participar dos treinamentos, realizando a logística de materiais 

para os promotores. Garantir abastecimento e manutenção dos 

espaços dos produtos e orientar os promotores em sua rotina. 

JARDINEIRO 
Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE643) e o 
nome da função para o e-mail: 
empregos@cariacica.es.gov.br 

 

02 Ensino médio completo, com experiência 

mínima de 02 anos em carteira na função 

(somente com atendimento a condomínios), e 

residir em Vitoria, Cariacica, Vila Velha, Viana. 

Local do Trabalho: Vitoria 

 
Descrição das atividades: Manutenção em jardim de condomínios 

realizando: Poda de grama (com roçadeira ou maquina de nylon) e 

plantas, limpeza de canteiros com pedras ou forrações, adubação 

orgânica e química, pulverização contra pragas, aplicação de herbicidas 

para matos, plantio de novas mudas. 
OBS: necessário que o candidato tenha celular androide e conhecimento 

em whatsapp e aplicativo de assinatura digital para o trabalho. 

 CAMAREIRA 
Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE375) e o 
nome da função para o e-mail: 
empregos@cariacica.es.gov.br 

01 Ensino fundamental completo, com ou sem 

experiência e ser morador de Cariacica. 
Local do trabalho: Cariacica/ES 

Horário de trabalho: escala de 12/36 

 
Descrição das atividades: Limpeza e conferencia de suítes. 
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FISCAL DE SEGURANÇA 
PATRIMONIAL 

Enviar formulário de cadastro 
com o código da vaga (EE63) e o 
nome da função para o e-mail: 
empregos@cariacica.es.gov.br 

01 Ensino médio completo, com experiência 
comprovada na função de vigilante 

patrimonial, CNH A, curso de informática e de 
vigilante ativo. 

 

 
ENTREGADOR DE VEÍCULOS 

Enviar formulário de cadastro 
com o código da vaga (EE499) e o 

nome da função para o e-mail: 
empregos@cariacica.es.gov.br 

 

01 Ensino médio completo, ter noções de 
mecânica, elétrica e eletrônica, atendimento ao 

cliente e desejável experiência na função. 
 

Descrição das atividades: Efetuar a entrega de veículos 
aos clientes, zelar pela limpeza e organização dos 
veículos para venda, preenchimento de manual, 
registro de garantia e check list de entrega do veículo 
conforme procedimento operacional da fábrica, entre 
outras atividades relacionadas ao setor. 

 
Local de trabalho: Vila Velha 

 

MOTORISTA ENTREGADOR 
Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE234) e o 
nome da função para o e-mail: 
empregos@cariacica.es.gov.br 

01 Com experiência acima de 02 anos com 
caminhão baú, CNH D e ser morador próximo 

ao bairro Bela Aurora em Cariacica. 
 

POLIDOR AUTOMOTIVO 
Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE538) e o 
nome da função para o e-mail: 
empregos@cariacica.es.gov.br 

 

04 Com experiência e disponibilidade para 
trabalhar em shopping. 

 
 

AUXILIAR DE PRODUÇÃO 
Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE33) e o 
nome da função para o e-mail: 
empregos@cariacica.es.gov.br 

02 Ensino médio completo e com experiência na 
função. 

 

TECNICO EM INSTALAÇÕES DE 
VIDEO MONITORAMENTO E 

ALARMES 
Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE568) e o 
nome da função para o e-mail: 
empregos@cariacica.es.gov.br 

04 Ensino médio completo, com experiência e ter 
CNH. 

 
Local do Trabalho: Grande Vitoria 
Horário de Trabalho: 08 às 18hs 
 
Descrição das atividades: Instalar e configurar 
câmeras e alarmes, passagem de cabos e montagem da 
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estrutura física com qualidade no acabamento e 
lançamentos dos cabos como acomodação dos ativos. 

 

 

 

 

 

 

CASEIRO 
Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE175) e o 
nome da função para o e-mail: 
empregos@cariacica.es.gov.br 

01 Ensino fundamental completo, com 
experiência. 

  
Residir em: Espirito santo 
Local do Trabalho: VIANA 
Horário de Trabalho: 08:00 AS 18:00 
 
Descrição das atividades: Cuida do sitio plantações e dos animais 
de estimação, receber encomendas e administrar as 
correspondências, comunicar aos proprietários sobre problemas 
na casa, como reparos técnicos, administrar e repor produtos do 
estoque, fazer a manutenção da casa. 

 

CONFERENTE 
Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE347) e o 
nome da função para o e-mail: 
empregos@cariacica.es.gov.br 

 

01 Ensino Médio Completo, experiência de no 
mínimo 06 meses, residir em Cariacica ou 

Viana. 
 

Local do Trabalho: Cariacica 
Horário de Trabalho: 07h às 18h 
 

AUXILIAR DE PRODUÇÃO 
Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE642) e o 
nome da função para o e-mail: 
empregos@cariacica.es.gov.br 

 

02 Ensino médio completo, com ou sem 
experiência, residir em Cariacica. 

 
Local do Trabalho: CARIACICA SEDE 
Horário de Trabalho: UMA VAGA 09H ÀS 19H / OUTRA 
VAGA 06H ÀS 16H 
 
Descrição das atividades: 
AJUDAR NA PRODUÇÃO DE PÃES. 
AJUDAR NA PRODUÇÃO DE PIZZA E SALGADO. 

 

 PEDREIRO 
Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE375) e o 
nome da função para o e-mail: 
empregos@cariacica.es.gov.br 

 

01 Ensino fundamental completo, com 
experiência de 04 anos e ser morador de 

Cariacica. 
 

Descrição das atividades: Todos os serviços pertinentes a pedreiro 
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ESTÁGIO FINANCEIRO 
 

Enviar formulário de cadastro 
com o código da vaga (EE162) e o 

nome da função para o e-mail: 
empregos@cariacica.es.gov.br 

01 Cursando nível superior (Administração ou 

cursos similares) a partir do 3º período, 

experiência de 06 meses e residir em 

Cariacica, Vitória ou Serra. 
Local do Trabalho: Início em Vila Velha, com previsão 

de Transf. p/ Serra a partir de dezembro de 2020. 

Horário de Trabalho: 08 às 15h com uma hora de 

intervalo (seis horas diárias – 30 semanais) 

SOLDADOR 
Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE638) e o 
nome da função para o e-mail: 
empregos@cariacica.es.gov.br 

01 Ensino médio completo, com experiência em 
carteira de 02 a 05 anos, categoria de CNH B – 

diferencial. 
 

Residir em: Vila Velha, Vitória, Serra ou Cariacica. 
Local de trabalho: Vila Velha 
Horário de trabalho: 07:30 às 17:30 

 

AUXILIAR FINANCEIRO 
Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE162) e o 
nome da função para o e-mail: 
empregos@cariacica.es.gov.br 

01 Ensino Médio Completo, experiência de 06 

meses, residir em Cariacica, Vitória ou Serra. 

Local do Trabalho: Início em Vila Velha, com previsão 

de Transf. p/ Serra a partir de dezembro de 2020. 

Horário de Trabalho: 08 às 18h 

Descrição das atividades: Desempenhar atividades de 

ordem administrativa/financeira: controle de saldos, 

realização de pagamentos e recebimentos, 

manutenção de títulos, conciliações, relacionamento 

com clientes, fornecedores e representantes, 

atendimento por e-mails e telefones de demandas da 

área administrativa/financeira. 

 

VENDEDOR DE COSMÉTICOS 
Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE640) e o 
nome da função para o e-mail: 
empregos@cariacica.es.gov.br 

02 Ensino Médio completo, experiência com 
vendas. 

 
Residir em: Grande Vitória 
Local do Trabalho: Praia de Itapuã, Vila Velha. 
Horário de Trabalho: 8:30 – 18:00. 
 
Descrição das atividades: Vendas de produtos profissionais para salão de 
beleza através do telefone. É necessário ter boa dicção, experiência 
comprovada em vendas. 

 

ASSISTENTE DE LOGÍSTICA 
Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE642) e o 

01 Escolaridade nível técnico, pode ser recém-
formado, residir em Cariacica. 
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nome da função para o e-mail: 
empregos@cariacica.es.gov.br 

 

Local do Trabalho: Cariacica Sede 
Horário de Trabalho: 14:20 às 21:40 
Descrição das atividades: área administrativa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARCENEIRO OU OFICIAL DE 
MARCENARIA 

Enviar formulário de cadastro 
com o código da vaga (EE637) e o 

nome da função para o e-mail: 
empregos@cariacica.es.gov.br 

02 Ensino médio completo e experiência de 06 meses. 
 
Local do Trabalho: Cariacica/ES 
Horário de Trabalho: SEGUNDA A SEXTA 07:30H AS 17:30H 
 
Descrição das atividades: 
• Analisar a peça a ser fabricada consultando os desenhos, modelos, 
especificações ou outras instruções. 
• Trabalhar a madeira riscando, cortando, torneando entalhes com 
ferramentas e máquinas apropriadas. 
• Armar partes da madeira trabalhada, encaixando-as e prendendo-as 
com material adequado. 
• Colocar ferragens como dobradiças, puxadores e outros nas peças e 
móveis montados. 
• Afiar as ferramentas de corte e dar manutenção periódica ao 
maquinário. 
• Pode especializar-se na confecção de determinados tipos de peças ou 
móveis de madeira a ser designado de acordo com a especialização. 
• Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade 
associadas ao ambiente organizacional. 

 

OPERADOR (A) DE MÁQUINA 
FRESA CNC 

Enviar formulário de cadastro 
com o código da vaga (EE338) e o 

nome da função para o e-mail: 
empregos@cariacica.es.gov.br 

 

01 Ensino fundamental ou médio e experiência de 
06 meses 

 
Residir em: Vitória/Cariacica/Serra 
Local do Trabalho: Serra 
Horário de Trabalho: 8h às 18h 
 
 
Descrição das atividades: Operar máquina fresa para corte CNC 

 

AUXILIAR TÉCNICO 

Enviar formulário de cadastro 
com o código da vaga (EE636) e o 

nome da função para o e-mail: 
empregos@cariacica.es.gov.br 

02 Ensino Técnico completo em Eletrotécnica ou 
Automação 

Industrial, CNH: B, com ou sem experiência. 
 

Local do Trabalho: Vitória/ES 
Horário de Trabalho: Segunda a Sexta-Feira: 08:00 às 17:00h e Sábados: 
08:00 
às 12:00h 
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Descrição das atividades: Auxiliar nas tarefas dos técnicos, manipulação 
de ferramentas e equipamentos em campo e bancada, disponibilidade de 
viagem, trabalhos em altura, execução de atividades via software. 

 

OPERADOR DE 
RETROESCAVADEIRA 

Enviar formulário de cadastro 
com o código da vaga (EE436) e o 

nome da função para o e-mail: 
empregos@cariacica.es.gov.br 

 

01 Ensino fundamental completo, CNH: C ou D, 
com experiência mínima de 01 ano. 

 
Local do Trabalho: GRANDE VITORIA 
Horário de Trabalho: 7:00 AS 17:0 SEGUNDA A QUINTA E 7:00 AS 16:00 
NA SEXTA FEIRA 

 
Descrição das atividades: 
Com experiência e Certificado do curso de Operador de 
Retroescavadeira. 

 

 
PROFISSIONAL NA ÁREA DE 

LICITAÇÃO 
Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE297) e o 
nome da função para o e-mail: 
empregos@cariacica.es.gov.br 

 

01 Com experiência de em elaborar e 
acompanhar processos de licitação, 

desenvolver planilhas de custos e propostas 
técnicas, pesquisa de editais, cadastrar a 
empresa em órgãos públicos, participar e 

negociar em pregões públicos ou eletrônicos. 
 

Horário de trabalho: 08:00 ás 18:00 segunda a sexta. 

 

AUXILIAR DE OBRA 
Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE518) e o 
nome da função para o e-mail: 
empregos@cariacica.es.gov.br 

 

07 Ensino fundamental incompleto, com ou sem 
experiência e ser morador de Vitória ou Serra. 

 
Horário de Trabalho: 07:00 as 17:00 h 

 
Descrição das atividades: Executar tarefas auxiliares no canteiro de 
obras: escavar valas, transportar e/ou misturar materiais, arrumar e 
limpar obras e montar e desmontar armações, e observando as ordens, 
para auxiliar a construção ou reforma de prédios; Pode auxiliar pedreiro, 
carpinteiro, armadores, eletricistas, na montagem e desmontagem da 
obra; Manter as instalações do canteiro limpas; Prepara mistura para 
argamassa, transportar carrinhos com massa; Corta alvenaria utilizando 
ponteira e marreta; Cortar aço e madeira. 

 

AÇOUGUEIRO 
Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE108) e o 
nome da função para o e-mail: 
empregos@cariacica.es.gov.br 

03 Experiência comprovada em carteira, ensino 
fundamental completo, ser morador da Grande 

Vitória e ter disponibilidade de horário. 
 

Local do Trabalho: Grande Vitória 

LÍDER COMERCIAL 
Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE633) e o 

01 Experiência de 01 ano e ser morador de 
Vitória. 

Local do Trabalho: Vitória 
Horário de Trabalho: 9 às 19h 
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nome da função para o e-mail: 
empregos@cariacica.es.gov.br 

Descrição das atividades: Liderar equipe, fazer matrículas, captação de 
novos clientes, elaboração e execução de ações internas e externas. 

 

OPERADOR (A) DE MÁQUINA 
CORTE A JATO D’ÁGUA 

Enviar formulário de cadastro 
com o código da vaga (EE338) e o 

nome da função para o e-mail: 
empregos@cariacica.es.gov.br 

 

01 Ensino fundamental ou médio e experiência de 
06 meses 

 
Residir em: Vitória/Cariacica/Serra 
Local do Trabalho: Serra 
Horário de Trabalho: 8h às 18h 
 
 
Descrição das atividades: Operar máquina fresa para corte CNC 

 
 
 
 
 

AUXILIAR DE PRODUÇÃO 
Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE631) e o 
nome da função para o e-mail: 
empregos@cariacica.es.gov.br 

 

01 Ensino médio completo, desejável experiência, 
ser morador preferencialmente nas 

redondezas de Itanguá, Oriente, Nova Brasília 
e Itacibá. 

 
Horário de Trabalho: 7H AS 17H (SEGUNDA A SEXTA) 

 
Descrição das atividades: Desejável experiência em montagem de 
estrutura de estofados/poltronas e cama-box. Auxiliar na espumação 
e/ou colagem. 

 

AJUDANTE DE MANUTENÇÃO 
VEICULAR 

Enviar formulário de cadastro 
com o código da vaga (EE63) e o 
nome da função para o e-mail: 
empregos@cariacica.es.gov.br 

03 Ter experiência de 06 meses (Veiculo de médio 
e Grande porte) 

 
HORÁRIO: 08h às 17h:12 - Sab 08h às 12h 

 
 

AUXILIAR DE LOGÍSTICA-
EXPEDIÇÃO 

Enviar formulário de cadastro 
com o código da vaga (EE629) e o 

nome da função para o e-mail: 
empregos@cariacica.es.gov.br 

 

03 Ensino Médio Completo, experiência de no 
mínimo 01 ano e residir em Vila Velha, 

Cariacica ou Vitória. 
 

Local do Trabalho: Vila Velha/ES 
Horário de Trabalho: Segunda a sexta – 8:00 as 18:00 

 
Descrição das atividades: Executar as atividades relacionadas a 
recebimento, movimentação, armazenagem e expedição dos produtos 
comercializados pela empresa de acordo com as normas e 
procedimentos da mesma. 
• Realizar desova, carregamento e liberação de produtos das 
transportadoras. 
• Embalar tecido e organizar as embalagens 
• Realizar contagem de produtos e guardar nas prateleiras 
• Localizar e separar tecido 
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• Identificar produtos conforme descrição e código 

ACABADOR OU POLIDOR EM AÇO 
INOX 

Enviar formulário de cadastro 
com o código da vaga (EE628) e o 

nome da função para o e-mail: 
empregos@cariacica.es.gov.br 

 

01 Ensino médio completo, com experiência 
mínima de 01 ano como acabador ou polidor 

em aço inox, CNH AB. 
 
Horário de Trabalho: SEG A SEX 07:30 AS 18:00hs 
Descrição das atividades: Realizar acabamentos e arremates finais nas 
peças em aço inox. 
 

 

REPARO E MANUTENÇÃO DE 
COMPUTADORES 

Enviar formulário de cadastro 
com o código da vaga (EE568) e o 

nome da função para o e-mail: 
empregos@cariacica.es.gov.br 

02 Ensino médio completo, com experiência e ter 
CNH. 

 
Local do Trabalho: grande Vitoria 
Horário de Trabalho: 08 as 18hs 
 
Descrição das atividades: 
Manutenção em computadores e periféricos. 

CASAL PARA TRABALHAR COMO 
CASEIRO 

Enviar formulário de cadastro 
com o código da vaga (EE63) e o 
nome da função para o e-mail: 
empregos@cariacica.es.gov.br 

02 Homem: experiência em manutenção de 
jardins, piscina entre outras atividades. 

Mulher: Experiência em serviços domésticos. 

Local de trabalho: Serra 

 

 

GARÇON 
Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE630) e o 
nome da função para o e-mail: 
empregos@cariacica.es.gov.br 

 

01 Com experiência na função e portar todos os 
documentos. 

 
Local de trabalho: Praia da Costa 

 

COMERCIO EXTERIOR 
Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE470) e o 
nome da função para o e-mail: 
empregos@cariacica.es.gov.br 

01 Ensino superior com inglês fluente, 
experiência de 01 ano na carteira. 

 
Local do Trabalho: VILA VELHA 
Horário de Trabalho: 8:00 AS 18:12hs 
 

 

BORRACHEIRO 
Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE470) e o 
nome da função para o e-mail: 
empregos@cariacica.es.gov.br 

 

01 Ambos os sexos, ensino fundamental, 
conhecimento na Área de Atuação, categoria 

de CNH: AD. 
 

Local do Trabalho: Cariacica 
Residir em: Cariacica e regiões 
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MOTORISTA CARRETEIRO 
Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE63) e o 
nome da função para o e-mail: 
empregos@cariacica.es.gov.br 

 

18 Ter experiência, CNH E, curso MOPP e 
disponibilidade para viagens. 

 

MARCENEIRO CLASSE A 
Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE626) e o 
nome da função para o e-mail: 
empregos@cariacica.es.gov.br 

 

01  Ensino fundamental completo, CNH A, 
experiência mínima de 05 anos. 

 
Residir em: Grande Vitória 
Local do trabalho: Vila Velha ES 
Horário de trabalho: 07:00 as 17:00 hs 
 
Descrição das atividades: Enquadra-se nessa faixa salarial o 
profissional marceneiro que desenvolve serviço de fabricação de 
móveis, mediante desenhos e projetos; 

 

VENDEDOR 
 Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE627) e o 
nome da função para o e-mail: 
empregos@cariacica.es.gov.br 

02 Ensino médio completo, com experiência de 
01 ano. 

 
Local do Trabalho: Jardim América 
Horário de Trabalho: Segunda à Sexta da 08:00 às 17:48 horas. 

 
Descrição das atividades: Atender aos clientes existentes 
(televendas), reativar e captar novos clientes. 
 

CALDEIREIRO EM CHAPARIA FINA 
Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE628) e o 
nome da função para o e-mail: 
empregos@cariacica.es.gov.br 

 

01 Ensino médio completo, com experiência 
mínima de 01 ano em chaparia fina, CNH AB. 

 
Horário de Trabalho: SEG A SEX 07:30 AS 18:00hs 
Descrição das atividades: Traçados de caldeiraria, divisões de ângulos, 
divisões de circunferência, desenvolvimento e planificações, soldas, 
montagens de tubulação, 
 

 

SERVIÇOS EM INFORMATICA 
 

Enviar formulário de cadastro 
com o código da vaga (EE568) e o 

nome da função para o e-mail: 
empregos@cariacica.es.gov.br 

 

02 Ensino médio completo, com experiência e ter 
CNH. 

 
Local do Trabalho: grande Vitoria 
Horário de Trabalho: 08 as 18hs 
 
Descrição das atividades: 
Manutenção em computadores e periféricos. 
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AUXILIAR DE COZINHA 
Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE630) e o 
nome da função para o e-mail: 
empregos@cariacica.es.gov.br 

 

01 Com experiência na função e portar todos os 
documentos. 

 
Local de trabalho: Praia da Costa 

 

 
 

ESTAGIÁRIO MARKETING 
Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE162) e o 
nome da função para o e-mail: 
empregos@cariacica.es.gov.br 

01 Cursando nível superior (Marketing, 

Publicidade ou similares) a partir do 4º 

período, experiência de 06 meses e residir em: 

Cariacica, Vitória ou Serra. 

Local do Trabalho: Início em Vila Velha, com previsão 

de Transf. p/ Serra a partir de dezembro de 2020. 

Horário de Trabalho: 08 às 15h com uma hora de 

intervalo (seis horas diárias – 30 hs semanais) 

Descrição das atividades: Desempenhar atividades de 

ordem administrativa/financeira. 

 

 

OPERADOR DE MÁQUINA PESADA 
Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE92) e o 
nome da função para o e-mail: 
empregos@cariacica.es.gov.br 

01 Preferencialmente ensino médio completo, 
experiência de 01 ano em operação de 

máquina pesada. 
 
Local do Trabalho: CARIACICA ES 
Horário de Trabalho: DE SEGUNDA A SEXTA DE 07:00 H AS 17:00 
H 

 
Descrição das atividades: Operar máquinas pesadas (trator 
esteira ou pá carregadeira) para realizar o aterramento dos 
resíduos. 

 

OPERADOR DE PÁ 
CARREGADEIRA 

Enviar formulário de cadastro 
com o código da vaga (EE407) e o 

nome da função para o e-mail: 
empregos@cariacica.es.gov.br 

01 Ensino fundamental completo, CNH: B, 
experiência de 01 ano, residir de preferencia 

em Cariacica. 
 

Local do Trabalho: Cariacica 
Horário de Trabalho: 07:00 as 17:00 com 01:15 almoço 
Descrição das atividades: Operações de carregamento 

 

AJUDANTE MECÂNICO DE 
AUTOMÓVEIS 

Enviar formulário de cadastro 
com o código da vaga (EE625) e o 

01 Ensino médio completo, experiência básica 
com manutenção da injeção, suspensão e 
elétrica de carros, residir em Cariacica ou 

Viana. 
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nome da função para o e-mail: 
empregos@cariacica.es.gov.br 

 

Local do Trabalho: CARIACICA 
Horário de Trabalho: 07:30H ÁS 17:30H SEG A SEXTA FEIRA. 

 

CARPINTEIRO 
Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE214) e o 
nome da função para o e-mail: 
empregos@cariacica.es.gov.br 

 

01 Ensino fundamental completo, com 
experiência mínima de 06 meses comprovada. 

Local do Trabalho:Viana 
Horário de Trabalho: 08h às 17h48 

VENDEDOR DE CONSÓRCIO 
Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE550) e o 
nome da função para o e-mail: 
empregos@cariacica.es.gov.br 

 

05 Ensino Médio completo, não é necessário ter 
experiência, residir em Cariacica ou Viana. 

 
Local do Trabalho: Campo Grande, Cariacica, ES 
Horário de Trabalho: 8:00 ÁS 18:00 
Segunda a Sexta. E aos Sábados 8:00 ás 12:00 
 
Descrição das atividades: Vaga para consultores de vendas 
internas e externas. Ser criativo, inovador nas ações, proativo, 
habilidade de comunicação e negociação, focadas em resultados e 
planejamento estratégico. 
 
 
 

GERENTE DE COMPRAS 
Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE499) e o 
nome da função para o e-mail: 
empregos@cariacica.es.gov.br 

01  Desejável graduação na área administrativa, 
marketing ou cursos relacionados à área 

comercial, experiência com gestão de compras 
supermercadista e Possuir CNH B. 

Local: Serra/ES  Rede de supermercados 

Atividades: Gestão de negócios e compras de mercadorias. 
Atendimento a fornecedores, negociação de preços e ações 
comerciais.  Análise e autorização de pedidos. Acompanhamento 
das operações comerciais do fechamento do negócio até a entrega 
do produto.  Acompanhamento da entrada e saída de mercadoria, 
cuidando para que não haja excesso de mercadoria e pouco giro 
de produto. 

ESTILISTA 
Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE470) e o 
nome da função para o e-mail: 
empregos@cariacica.es.gov.br 

01 Ensino superior completo, com experiência de 
01 ano na carteira. 

Residir em: NA GRANDE VITORIA 
Local do Trabalho: VILA VELHA 
Horário de Trabalho: 8 AS 18:12 
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ENTREGADOR TÉCNICO DE 
VEÍCULOS 

Enviar formulário de cadastro 
com o código da vaga (EE499) e o 

nome da função para o e-mail: 
empregos@cariacica.es.gov.br 

01 Ensino Médio Completo, noções de mecânica, 
elétrica e eletrônica; atendimento ao cliente, 

desejável experiência na função. 

Local: Vila Velha/ES 

Atividades: Efetuar a entrega técnica dos veículos aos clientes; 
zelar pela limpeza e organização dos veículos para venda; 
preenchimento de manual, registro de garantia e check list de 
entrega do veículo conforme procedimento operacional da 
fábrica; entre outras atividades relacionadas ao setor. 

OFICIAL DE MANUTENÇÃO 
PREDIAL 

Enviar formulário de cadastro 
com o código da vaga (EE214) e o 

nome da função para o e-mail: 
empregos@cariacica.es.gov.br 

01 Ensino fundamental completo, com 
experiência mínima de 06 meses comprovada. 

Local do Trabalho:Viana 
Horário de Trabalho: 08h às 17h48 

VENDEDOR INTERNO 
Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE454) e o 
nome da função para o e-mail: 
empregos@cariacica.es.gov.br 

02 Ensino médio completo,  com experiência 
comprovada. 

Local de trabalho: Vitória 

  

 

 

 

 

 

 MOVIMENTADOR DE 
MERCADORIAS 

 Enviar formulário de cadastro 
com o código da vaga (EE374) e o 

nome da função para o e-mail: 
empregos@cariacica.es.gov.br 

01 Com ou sem experiência e ensino fundamental 
incompleto. 

Local do Trabalho: VIANA- ES 
Horário de Trabalho: TERÇA-FEIRA A SABÁDO 
 
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. 

 

ESTOQUISTA 
Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE470) e o 
nome da função para o e-mail: 
empregos@cariacica.es.gov.br 

04 Ensino fundamental completo, com 
experiência de 01 ano na carteira. 

Residir em: NA GRANDE VITORIA 
Local do Trabalho: VILA VELHA 
Horário de Trabalho: 8 AS 18:12 
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MOTORISTA OPERADOR 
Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE624) e o 
nome da função para o e-mail: 
empregos@cariacica.es.gov.br 

 

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

Horário de Trabalho: 07:00 as 17:00 de seg a sexta-
feira. 

Descrição das atividades: Operar Munck e Escavadeira, 
necessário certificação como operador, e comprovar 
experiência mínima de 2 anos na função. 

SERRALHEIRO PLENO 
Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE442) e o 
nome da função para o e-mail: 
empregos@cariacica.es.gov.br 

01 Ensino fundamental completo, com 
experiência de serralheiro de esquadrias de 

alumínio ou curso certificado na área e CNH B. 

Local do Trabalho: CARAPINA 
Horário de Trabalho: 07:30 AS 17:30 

SUPERVISOR COMERCIAL 
Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE454) e o 
nome da função para o e-mail: 
empregos@cariacica.es.gov.br 

01 Ensino médio completo, com experiência 
comprovada e vivencia em vendas. 

Local de trabalho: Vitória 

 

 MOTORISTA DE ENTREGA 

 Enviar formulário de cadastro 
com o código da vaga (EE374) e o 

nome da função para o e-mail: 
empregos@cariacica.es.gov.br 

01 Experiência mínima até 06 meses como 
motorista de caminhão, ensino fundamental 

completo, CNH: C, D ou E. 
 
Local do Trabalho: VIANA 
Horário de Trabalho: SEGUNDA-FEIRA A SABÁDO 
 
Descrição das atividades: Profissional responsável pela entrega de 
mercadorias aos clientes no prazo, sem corte e sem erros. 
 
 
 
 

MODELISTA 
Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE470) e o 
nome da função para o e-mail: 
empregos@cariacica.es.gov.br 

01 Ensino fundamental completo, com 
experiência de 01 ano na carteira. 

Residir em: NA GRANDE VITORIA 
Local do Trabalho: VILA VELHA 
Horário de Trabalho: 8 AS 18:12 

COSTUREIRA 
Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE470) e o 
nome da função para o e-mail: 
empregos@cariacica.es.gov.br 

06 Ensino fundamental completo, com 
experiência de 01 ano na carteira. 

Residir em: NA GRANDE VITORIA 
Local do Trabalho: VILA VELHA 
Horário de Trabalho: 8 AS 18:12 
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EMPREGADA DOMÉSTICA 
Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE503) e o 
nome da função para o e-mail: 
empregos@cariacica.es.gov.br 

01 Ensino fundamental incompleto, com um ano 
de experiência na função comprovada em 

carteira e residir na Grande Vitória. 

Local de trabalho: Vitória 
Horário: Segunda à sexta (horário comercial) 
Descrição das atividades: Limpeza, arrumação, lavar/passar 
roupas, cozinhar trivial básico. 

 

CHEFE DE FILA 
Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE630) e o 
nome da função para o e-mail: 
empregos@cariacica.es.gov.br 

01 Com experiência na função e portar todos os 
documentos. 

 
Local de trabalho: Praia da Costa 
 

Chefe de fila é realizar a primeira recepção aos clientes quando 
estes chegam ao restaurante. Ele deve receber os clientes na 
entrada do estabelecimento e encaminhá-los até a mesa 
adequada, de acordo com as preferências de cada um e a 
conveniência operacional da casa. 

 

ESTAMPADOR SILKER 
Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE470) e o 
nome da função para o e-mail: 
empregos@cariacica.es.gov.br 

02 Ensino fundamental completo, com 
experiência de 01 ano na carteira. 

Residir em: NA GRANDE VITORIA 
Local do Trabalho: VILA VELHA 
Horário de Trabalho: 8 AS 18:12 
 

 

AÇOUGUEIRO 
Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE28) e o 
nome da função para o e-mail: 
empregos@cariacica.es.gov.br 

01 Ensino fundamental completo, com 
experiência mínima de 01 ano e 

disponibilidade de horário. 
 

 

LANTERNEIRO 
Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE63) e o 
nome da função para o e-mail: 
empregos@cariacica.es.gov.br 

 

01 Experiência comprovada na função, 
disponibilidade de horário e ser morador de 

Cariacica. 
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VENDEDOR INTERNACIONAL DE 
COSMÉTICOS 

Enviar formulário de cadastro 
com o código da vaga (EE640) e o 

nome da função para o e-mail: 
empregos@cariacica.es.gov.br 

01 Ensino Médio completo, experiência com 
vendas. 

 
Residir em: Grande Vitória 
Local do Trabalho: Praia de Itapuã, Vila Velha. 
Horário de Trabalho: 8:30 – 18:00. 
 
Descrição das atividades: Vendas de produtos profissionais para salão de 
beleza através do telefone. É necessário ter boa dicção, experiência 
comprovada em vendas. 
 
Para vendedor(a) internacional, é necessário ter inglês avançado ou 
fluente. Outras línguas, como espanhol, italiano ou francês também são 
bem-vindas. É importante saber lidar com culturas diferentes. 

 

 CAMAREIRA 
Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE103) e o 
nome da função para o e-mail: 
empregos@cariacica.es.gov.br 

01 Ensino fundamental completo, com ou sem 
experiência e ser morador de Cariacica, Vitória 

ou Vila Velha. 
 

Descrição das atividades: Realizar limpeza completa das suítes entre as 
estadias dos hóspedes e realizar a manutenção da empresa mantendo o 
ambiente de trabalho sempre limpo. 

 

DESIGNER GRAFICO 
Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE470) e o 
nome da função para o e-mail: 
empregos@cariacica.es.gov.br 

02 Ensino superior completo, com experiência de 
01 ano na carteira. 

Residir em: NA GRANDE VITORIA 
Local do Trabalho: VILA VELHA 
Horário de Trabalho: 8 AS 18:12 

BOMBEIRO HIDRÁULICO 
Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE470) e o 
nome da função para o e-mail: 
empregos@cariacica.es.gov.br 

 

01 Ensino médio, curso de Hidráulica, 
conhecimento de Manobras Hidráulicas, CNH: 

B. 
 
Local do Trabalho: Cariacica 
Residir em: Cariacica e regiões 

 
Descrição das atividades: Realizar manutenção preventiva e corretiva no 
sistema hidráulico, reparo de válvula de descarga e torneiras, limpeza de 
caixa de gordura limpeza de caixa de esgoto de passagem, manutenção 
de bombas hidráulicas, rede de esgoto manutenção nas áreas internas e 
externas, visitas nas unidades para manutenção. 
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PROGRAMADOR DE 
MANUTENÇÃO 

Enviar formulário de cadastro 
com o código da vaga (EE214) e o 

nome da função para o e-mail: 
empregos@cariacica.es.gov.br 

01 Curso técnico em mecânica, pacote Office. 
Descrição das atividades: Responsável por checar junto ao líder 
as solicitações de manutenções geradas pelos planos de 
manutenção (inspeção, lubrificação, preventiva e preditiva), para 
planejamento/emissão da OS s., a fim de garantir de forma 
estratégica que o plano mestre seja cumprido, atuando nos 
desvios e otimizando assim os recursos de materiais, máquinas e 
mão de obra. 
 
Local do Trabalho: Viana 
Horário de Trabalho: 08h às 18hs 

AUXILIAR DE LOGÍSTICA 
Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE162) e o 
nome da função para o e-mail: 
empregos@cariacica.es.gov.br 

02 Ensino Médio Completo, experiência de 06 

meses, residir em: Cariacica, Vitória ou Serra. 

Local do Trabalho: Serra 

Horário de Trabalho: 08 às 18h 

 

Descrição das atividades: Recepcionar, conferir e 

armazenar produtos e materiais em almoxarifados, 

armazéns, silos e depósitos. Fazer os lançamentos da 

movimentação de entradas e saídas. Controlar os 

estoques. Distribuir produtos e materiais a serem 

expedidos. Carga e descarga. 

ELETROMECÂNICO 
Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE642) e o 
nome da função para o e-mail: 
empregos@cariacica.es.gov.br 

 

02 Curso na área, com experiência de 01 ano, 
residir em Cariacica. 

Local do Trabalho: CARIACICA SEDE 
Horário de Trabalho: UMA VAGA 07H ÀS 17H 
Descrição das atividades: 
Responsável pela manutenção corretiva e preventiva das máquinas e 
equipamentos. Bem como instalações. 

 

ZELADORA 
Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE33) e o 
nome da função para o e-mail: 
empregos@cariacica.es.gov.br 

01 Ensino médio completo, ambos os sexos e com 
experiência na função. 
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REPRESENTANTE DE 
ATENDIMENTO- HOME OFFICE 
Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE68) e o 
nome da função para o e-mail: 
empregos@cariacica.es.gov.br 

38 As vagas são para trabalhar Home Office então 
é indispensável que tenha computador, 

internet e disponibilidade total de trabalho, 
ensino Médio Completo. 

Sem experiência, mas se tiver em atendimento, 
ser pessoa articulada e dedicada será um 

diferencial. 
Irá atender a clientes para falar sobre reclamação, tirar dúvidas, resolver 
problemas. 

Descrição das atividades: Atender os diversos clientes, tirando dúvidas, 
resolvendo problemas, realizando procedimentos de alteração de planos e 
diversas outras atividades relacionadas ao atendimento. A empresa capacita 
os funcionários. O trabalho será feito de forma Home Office, então é 
obrigatório que os candidatos tenham computador próprio que atenda as 
especificações mínimas: 

INTERNET: Conexão Fixa com velocidade mínima de 10Mb 

SOFTWARE: Sistema operacional deve ser Microsoft Windows 7 ou Windows 
8, 10 e de 32bits ou 64 bits (exceto a versão Windows 7 "Starter Edition").  

 

HADWARE: Desktop ou Notebook. 

O processador deve ter no mínimo dois núcleos (ex. CORE I3 ou acima (I5, 
I7,I9) ou AMD FX 6300 ou acima (AMD FX 8350), a quantidade mínima de 
memória RAM deve ser de 8G. 

O HD deve ter mínimo 120GB de espaço livre para a instalação dos 
aplicativos. 

Desejável 3 portas USB 2.0 para utilização de headset, leitor biométrico e 
webcam. 

EMBALADOR 
 (VAGA PARA PESSOAS COM 

DEFICIÊNCIA) 

Enviar formulário de cadastro 
com o código da vaga (EE31) e o 
nome da função para o e-mail: 
empregos@cariacica.es.gov.br 

02 Ensino fundamental completo, ser morador de 
Cariacica ou Vila Velha, disponibilidade de 
horário para trabalhar em supermercado. 

 

 

OPERADOR DE PRODUÇÃO 
(AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO) 

(VAGA PARA PESSOAS COM 
DEFICIÊNCIA) 

Enviar formulário de cadastro 
com o código da vaga (EE162) e o 

nome da função para o e-mail: 
empregos@cariacica.es.gov.br 

01 Ensino médio completo, com experiência 
mínima de 06 meses e residir na Grande 

Vitória. 
 

Local do Trabalho: Inicio em Vila Velha , com previsão de transferência 

para Serra a partir de Dezembro de 2020. 
Horário de Trabalho: 08 às 18h 
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RECEPCIONISTA/ 
ADMINISTRATIVO 

(VAGA PARA PESSOAS COM 
DEFICIÊNCIA) 

Enviar formulário de cadastro 
com o código da vaga (EE209) e o 

nome da função para o e-mail: 
empregos@cariacica.es.gov.br 

03 
 
 
 
 
 
 

Ensino médio completo e com experiência. 

Local do Trabalho:  Grande Vitória 
Residir em: Grande Vitória 
Horário de Trabalho: a definir 
 

 

AUXILIAR FINANCEIRO 
(VAGA PARA PESSOAS COM 

DEFICIÊNCIA) 

Enviar formulário de cadastro 
com o código da vaga (EE162) e o 

nome da função para o e-mail: 
empregos@cariacica.es.gov.br 

01 Ensino Médio Completo, experiência de 06 

meses, residir em Cariacica, Vitória ou Serra. 

Local do Trabalho: Início em Vila Velha, com previsão 

de Transf. p/ Serra a partir de dezembro de 2020. 

Horário de Trabalho: 08 às 18h 

Descrição das atividades: Desempenhar atividades de 

ordem administrativa/financeira: controle de saldos, 

realização de pagamentos e recebimentos, 

manutenção de títulos, conciliações, relacionamento 

com clientes, fornecedores e representantes, 

atendimento por e-mails e telefones de demandas da 

área administrativa/financeira. 

 MOTORISTA DE ENTREGA 

(VAGA PARA PESSOAS COM 
DEFICIÊNCIA) 

 Enviar formulário de cadastro 
com o código da vaga (EE374) e o 

nome da função para o e-mail: 
empregos@cariacica.es.gov.br 

01 Experiência mínima até 06 meses como 
motorista de caminhão, ensino fundamental 

completo, CNH: C, D ou E. 
 
Local do Trabalho: VIANA 
Horário de Trabalho: SEGUNDA-FEIRA A SABÁDO 
 
Descrição das atividades: Profissional responsável pela entrega de 
mercadorias aos clientes no prazo, sem corte e sem erros. 
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AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 
(VAGA PARA PESSOAS COM 

DEFICIÊNCIA) 

Enviar formulário de cadastro 
com o código da vaga (EE18) e o 
nome da função para o e-mail: 
empregos@cariacica.es.gov.br 

01 Ensino fundamental completo, com ou sem 
experiência. 

Local do Trabalho: CARIACICA 
Horário de Trabalho: 07H00 ás 17H00 
 
Descrição das atividades: Os trabalhadores atuam nos serviços de 
coleta de resíduos, de limpeza e conservação de áreas públicas, 
coletam resíduos domiciliares, resíduos coletados nos serviços de 
limpeza e conservação de áreas públicas. Preservam as vias 
públicas, varrendo calçadas, sarjetas e calçadões, acondicionando 
o lixo para que seja coletado e encaminhado para o aterro 
sanitário. Conservam as áreas públicas lavando-as. Zelam pela 
segurança das pessoas sinalizando e isolando áreas de risco e de 
trabalho. Trabalham com segurança, utilizando equipamento de 
proteção individual e promovendo a segurança individual e da 
equipe. 

 MOVIMENTADOR DE 
MERCADORIAS 

(VAGA PARA PESSOAS COM 
DEFICIÊNCIA) 

 Enviar formulário de cadastro 
com o código da vaga (EE374) e o 

nome da função para o e-mail: 
empregos@cariacica.es.gov.br 

01 Com ou sem experiência e ensino fundamental 
incompleto. 

Local do Trabalho: VIANA- ES 
Horário de Trabalho: TERÇA-FEIRA A SABÁDO 
 
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. 

REPRESENTANTE DE 
ATENDIMENTO- HOME OFFICE 
(PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA) 

Enviar formulário de cadastro 
com o código da vaga (EE68) e o 
nome da função para o e-mail: 
empregos@cariacica.es.gov.br 

27 As vagas são para trabalhar Home Office então 
é indispensável que tenha computador, 

internet e disponibilidade total de trabalho, 
ensino Médio Completo. 

Sem experiência, mas se tiver em atendimento, 
ser pessoa articulada e dedicada será um 

diferencial. 

Irá atender a clientes para falar sobre reclamação, tirar dúvidas, 
resolver problemas. 

 

Descrição das atividades: 

Atender os diversos clientes, tirando dúvidas, resolvendo 
problemas, realizando procedimentos de alteração de planos e 
diversas outras atividades relacionadas ao atendimento. A empresa 
capacita os funcionários. O trabalho será feito de forma Home 
Office, então é obrigatório que os candidatos tenham computador 
próprio que atenda as especificações mínimas: 

INTERNET: Conexão Fixa com velocidade mínima de 10Mb 

SOFTWARE: Sistema operacional deve ser Microsoft Windows 7 ou 
Windows 8, 10 e de 32bits ou 64 bits (exceto a versão Windows 7 
"Starter Edition"). 

 

HADWARE: Desktop ou Notebook. 
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O processador deve ter no mínimo dois núcleos (ex. CORE I3 ou 
acima (I5, I7,I9) ou AMD FX 6300 ou acima (AMD FX 8350), a 
quantidade mínima de memória RAM deve ser de 8G. 

O HD deve ter mínimo 120GB de espaço livre para a instalação dos 
aplicativos. 

Desejável 3 portas USB 2.0 para utilização de headset, leitor 
biométrico e webcam. 

 


