
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Agência do Trabalhador de Cariacica 04/11/2019 a 08/11/2019 

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.  

AJUDANTE DE 
ENTREGA 

(LOGÍSTICA) 
 
 

07 Ambos os sexos, ensino fundamental 
completo, experiência mínima de 01 ano 

na função comprovado em carteira. 

Horário de Trabalho: 07:00 AS 15:20 (seg a sáb) 
Local do Trabalho: Cariacica, ES. 
 
Descrição das atividades: Entrega de produtos na 
Grande Vitória. 
 

AJUDANTE DE 
MANUTENÇÃO 

(FÁBRICA DE 
BEBIDAS) 

 

01 Experiência 01 ano, ensino fundamental, 
residir em Cariacica e regiões. 

Local do Trabalho: Cariacica                      
Horário de Trabalho: 8:00 às 17:48 
 
Descrição das atividades: 
- Auxiliar ao pedreiro no processo de acabamento de 
obras 
- Confecção de massa 
- Limpeza do canteiro de obra 
- Manutenção predial 

 

AJUDANTE DE 
OFICINA DE 
CARRETAS  

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

Viana. 

Horário de Trabalho: 7:15 as 12:00 e 13:15 as 
17:15 

Local do Trabalho: Viana 

ARMADOR 
(ENGENHARIA) 

02 Ensino fundamental incompleto, com 
experiência mínima de 01 ano. 

 

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 em 
atividades afins de construção civil. 
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ARREMATADEIRA 
(CONFECÇÕES) 

 
 

02 Ambos os sexos, ensino fundamental 
completo, experiência de no 01 ano 

comprovado em carteira. 

Horário de Trabalho: 07:30 ás 17:30 (seg a sex) 

Descrição das atividades: Retirar alinhavos de 
peças de roupas confeccionadas. 

ATENDENTE 
 

01 Ensino médio, ser morador de Campo 
Grande ou bairros vizinhos. 

Local do Trabalho: Av. Expedito Garcia, Campo 
Grande. Horário de Trabalho: Manhã ou tarde 

Descrição das atividades: Auxiliar no atendimento 
ao publico e tarefas administrativas. 

 

ATENDIMENTO 
PUBLICITÁRIO 

 

01 Curso superior completo em 
administração e áreas afins, CNH B, com 
experiência de 02 anos sólida na função 

comercial/atendimento, conhecimento em 
técnicas de vendas, ser comunicativo, ter 
ótimo vocabulário e escrita, conhecimento 

do Pacote Office. 

Residir na Grande Vitória/ES; 
Horário de Trabalho: 08H30 AS 18H30hs 

      

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 

(ENGENHARIA) 
 
 

01 Ambos os sexos, ensino superior ou 
técnico na área administrativa, 

experiência de no mínimo 01 ano 
comprovado em carteira, ter 

conhecimento em licitação online e 
presencial, ter CNH B. 

 

AUXILIAR DE 
ALMOXARIFADO 

 

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

morador da Grande Vitória. 
 

AUXILIAR DE 
ARQUIVO 

(INFORMATICA E 
MICROFILMAGEM) 

 

05 Ambos os sexos, ensino médio 
completo, com experiência e ser 

morador da Grande Vitória.  
 

Descrição das atividades: Higienizar, digitalizar, 
controle de qualidade e Indexação. 
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AUXILIAR DE 
ESTOCAGEM 
(AUTOPEÇAS) 

 

04 Residir na região metropolitana de Vitória, 
ensino Médio completo, experiência na 

função, desejável pacote Office, 
habilidade em negociações e em cálculos, 

conhecimento em Informática. 
 

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

AUXILIAR DE 
EXPEDIÇÃO 
(LOGÍSTICA) 

 
 

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

ano na função comprovado em 
carteira. 

Horário de Trabalho: 22:00 AS 06:00 (dom a sex) 
Local do Trabalho: Cariacica, ES. 
 
Descrição das atividades: Controla a saída e 
entrada de produtos na empresa. 
 

AUXILIAR DE 
LAVANDERIA 

(MOTEL) 
 
 

01 Ambos os sexos, ensino fundamental 
completo, experiência de no mínimo 06 

meses na função comprovado em 
carteira e ser morador de Cariacica, 

Vitória ou Vila Velha. 

Local do Trabalho: Cariacica. 
 
Horário de Trabalho: 44h (6x1) ou 12x36 
 
Descrição das atividades: Operar maquinário de 
lavanderia e auxilia nos demais serviços 
pertinentes a lavanderia. 

 

AUXILIAR DE 
LOGÍSTICA 

 

01 Ambos os sexos, ensino fundamental 
completo, desejável experiência, ser 
morador de Cariacica ou Vila Velha. 

Horário de Trabalho: Entre 06:00 e 22:00 (Jornada 
a definir). 

Descrição das atividades: Atuar nas rotinas 
operacionais da Logística de Eletrodomésticos, 
eletroportáteis, refrigeração, etc. Possibilidade de 
crescimento para atuação em rotinas 
administrativas. 
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AUXILIAR DE 
MANUTENÇÃO 

(HOSPITAL) 
 

01 Ambos os sexos, ensino médio 
completo, experiência de no mínimo 01 

ano comprovado em carteira. 

AUXILIAR DE 
MANUTENÇÃO 
(TEMPORÁRIA) 

 

01 Ensino médio, com experiência de 06 
meses na carteira, NR 33 e NR 35 e ser 

morador de Cariacica ou Viana. 
 

Local do Trabalho: VIANA ES                     
Descrição das atividades: Executar atividades dentro das 
diversas áreas da manutenção (encanamento, alvenaria, 
pintura, jardinagem, marcenaria/carpintaria, eletricidade). 
Instalações de lâmpadas, reparos em tomadas, troca de 
peças em geral, consertar e instalar torneiras, válvulas e 
outros. 

AUXILIAR DE 
MANUTENÇÃO 

PREDIAL 
 

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

Cariacica ou Viana. 

Local de trabalho: Viana 

AUXILIAR DE 
MECÂNICO DE 

REFRIGERAÇÃO 
 
 

01 Ambos os sexos, ensino médio 
completo, experiência de no mínimo 06 
meses comprovado em carteira, residir 

em Cariacica, ter CNH B. 

Local do Trabalho: Cariacica. 

Descrição das atividades: Auxiliar na instalação, 
manutenção preventiva e corretiva de sistemas de 
refrigeração e ventilação. 

 

 AUXILIAR DE OBRAS 
(CONSTRUTORA) 

02 Ambos os sexos, ensino fundamental 
completo, com experiência de 06 meses e 

ser morador de Cariacica ou Viana. 

Local do Trabalho: Campo Grande 

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. 
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AUXILIAR DE 
PADEIRO 

 

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

ser morador de Vitória, Cariacica ou 
Vila Velha. 

 
Local de trabalho: Vitória 

 

AUXILIAR DE 
SERVIÇOS GERAIS 

(HOSPITAL) 
 

01 Ambos os sexos, ensino fundamental 
completo, desejável experiência, 

necessário residir na Serra. 

AUXILIAR DE 
VENDAS 

(AUTOPEÇAS) 
 

02 Residir na região metropolitana de Vitória, 
ensino Médio completo, desejável pacote 
Office, experiência na função, conhecer 
autopeças é um diferencial, vivência em 

atendimento a clientes (necessário), 
habilidade em negociações e em cálculos, 

conhecimento em Informática. 
 

Jornada de Segunda-feira a Sexta-feira das 8h às 18h.  

 

AUXILIAR DE 
VENDAS 

(LOJA DE JOIAS) 
 

01 Ensino médio completo, com 
experiência mínima de 06 meses, ser 

morador de Cariacica, Vila Velha, Serra 
e Vitória e ter disponibilidade de horário 

(escala). 

Descrição das atividades: Auxiliar em atividades 
na loja arrumando artigos exibidos a clientes, 
organizar estoque, auxiliando os clientes na 
escolha e promovendo a venda de mercadorias, 
demonstrando seu funcionamento, oferecendo-as 
para o cliente, informam sobre suas qualidades e 
vantagens de aquisição. Expõem mercadorias de 
forma atrativa, em pontos estratégicos de vendas. 

AUXILIAR 
ENCARREGADO 

PADARIA 
(SUPERMERCADO) 

01 Ambos os sexos, ensino médio 
completo, ser morador da Grande 

Vitória e com experiência mínima de 03 
anos. 
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CAMAREIRA 
(MOTEL) 

 

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

ou Viana. 
Local de trabalho: Cariacica 
Horário de trabalho: 12x36 

 

CAMAREIRA 
 (MOTEL) 

 
 

01 Ensino fundamental completo, 
experiência de no mínimo 06 meses na 
função comprovado em carteira e ser 
morador de Cariacica, Vitória ou Vila 

Velha. 

Local do Trabalho: Cariacica. 

Horário de Trabalho: 44h (6x1) ou 12x36 

   

CONFEITEIRO 
(SUPERMERCADO) 

02 Ambos os sexos, ensino fundamental 
incompleto e com experiência mínima 

de 06 meses. 
 

Horário de Trabalho: Escala 6x1, Aprox. 14h às 
22h 
Local do Trabalho: Vagas para Serra, Vitória e Vila 
Velha. 
 
Descrição das atividades: Atuar na produção de 
confeitaria doce e salgada em supermercado. 

 

CONFERENTE 
(CONSULTORIA) 

 

01 Ensino médio completo, com 
experiência mínima de 06 meses como 

conferente em transportadora e ser 
morador de Cariacica. 

CONFERENTE 
(LOGÍSTICA) 

 
 

03 Ambos os sexos, ensino médio 
completo, experiência de no mínimo 06 

meses comprovado em carteira. 

 

COORDENADOR DE 
EQUIPE 

(SHOPPING) 
 
 

01 Ambos os sexos, ensino médio 
completo, experiência de no mínimo 06 

meses na função (área alimentícia). 

Horário de Trabalho: escala 6x1 (8:00 às 16:20 ou 
16:00 às 00:00) 
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COSTUREIRA 
(CONFECÇÕES) 

 

02 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 
Descrição das atividades: costurar em todas as 
maquinas como reta, overloque e fechar a peça 
toda. 

 

COSTUREIRA 
PILOTISTA 

(CONFECÇÕES) 
 
 

02 Ambos os sexos, ensino médio 
completo, experiência de no mínimo 01 

ano comprovado em carteira, residir 
em Vila Velha. 

Horário de Trabalho: 08h as 18h. 
Local do Trabalho: Vila Velha. 
 

COZINHEIRO 
(RESTAURANTE) 

 

01 Ambos os sexos, ensino médio 
completo, ser morador de Serra e com 

experiência mínima de 02 anos. 

Horário de trabalho: Terça a domingo das 
09 às 17h 

Descrição das atividades: Preparação de pratos, lanches, 
porções, higienização do local de trabalho, delegar e 
coordenar os auxiliares de cozinha nas atividades diárias, 
entre outras atividades correlatas. 

COZINHEIRO 
(RESTAURANTE) 

 

01 Ambos os sexos, ensino médio 
completo, curso na área gastronômica, 

escala 6x1, experiência de 01 ano e 
ser morador de Cariacica, Viana ou 

Vila Velha. 

Local de trabalho: Viana 

 

ELETRICISTA DIESEL 
(TRANSPORTE 

COLETIVO) 
 

03 Ensino fundamental completo, com 
experiência de 01 ano, estabilidade na 

carteira e residir em Cariacica ou 
Viana. 

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

 

02 Ensino fundamental incompleto, com 
experiência mínima de 01 ano em casa 

de família. 

Residir em: Grande Vitória 

Local do Trabalho: Vitória ou Vila Velha 

Horário de Trabalho: Segunda a Sábado 

Descrição das atividades:  

Limpeza e arrumação 
Lavar e passar 
Cozinhar 

ENCARREGADO DE 
OBRA 

 (ENGENHARIA) 

01 Ensino fundamental completo e com 
experiência mínima de 03 anos. 

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 
Equipamentos. 

ESTAGIÁRIO DE 
MECÂNICO DE 

REFRIGERAÇÃO 
 

02 Ensino médio completo, cursando ou 
concluído curso técnico mecânico de 
refrigeração, com experiência de no 
mínimo 06 meses comprovado em 

carteira, residir em Cariacica, ter CNH 
B. 

Local do Trabalho: Cariacica. 

Descrição das atividades: Fazer a manutenção 
preventiva e corretiva de instalações e 
equipamentos de refrigeração, ventilação, 
calefação e ar-condicionado. Realizar teste, 
lubrificação e regulagem nos sistemas 
de refrigeração e climatização. 

ESTÁGIO 
ADMINISTRATIVO 

 

01 Cursando superior, ser morador de 
Campo Grande ou bairros vizinhos. 

Local do Trabalho: Av. Expedito Garcia, Campo 
Grande. 

Horário de Trabalho: Manhã ou tarde 

Descrição das atividades: Auxiliar no atendimento 
ao publico e tarefas administrativas. 
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ESTÁGIO DE 
ADMINISTRAÇÃO 

(HOTEL) 
 
 

01 Ambos os sexos, cursando superior em 
administração, residir em Cariacica ou 

Vila Velha. 

Horário de Trabalho: 05 horas por dia 
 

ESTÁGIO DE 
LOGÍSTICA 

 

01    Cursando: Curso de logística (técnico ou 

graduação), conhecimentos de 

informática, qualquer período em curso de 

logística ou afim, diferencial que tenha 

alguma experiência em operações 

logísticas e ser morador de Cariacica. 

Jornada: 6 horas. (depende do horário do 

curso). 

 

ESTOFADOR 
(RECRUTADORA) 

 

01 Ensino fundamental completo, com 
experiência mínima de 06 meses e ser 

morador de Cariacica, Vila Velha ou 
Vitória. 

FARMACEUTICO 
(FARMACIA) 

 
 

01 Ambos os sexos, ensino superior 
completo em Farmácia, experiência de 

no mínimo 01 ano comprovado em 
carteira e ser morador de Cariacica. 

 

FARMACEUTICO 
(FARMACIA) 

 
 

01 Ambos os sexos, superior completo 
com registro no CRFES, pode ser 

recém-formado. 

Local do Trabalho: Nova Rosa da Penha / 
Cariacica. 

FINANCEIRO 
(CONSTRUTORA) 

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

Local do Trabalho: Campo Grande 

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

Descrição das atividades:  

Auxiliar em atividades da área financeira de controle 
bancário e de contas, cuida do fluxo 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. 
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INSTALADOR DE 
CSTV E ALARME 

 
 

01 Ambos os sexos, técnico completo em 
Eletrônica, Eletrotécnica ou 

Telecomunicação, experiência de no 
mínimo 06 meses comprovado em 

carteira, ter CNH B. 
 

JATISTA DE 
CARRETAS  

02 Ensino médio completo, com experiência 
acima de 01 ano na carteira, ser morador 

de Cariacica ou Viana. 

Horário de Trabalho: 7:15 as 12:00 e 13:15 as 
17:15 
Local do Trabalho: Viana 

MECÂNICA DE 
EMPILHADEIRA 

(FÁBRICA DE 
BEBIDAS) 

 

01 Ensino médio completo, Curso básico 
de mecânica, desejável curso NR11, 

operador de empilhadeira com 
experiência mínima na função ou com 
mecânica diesel ou frota leve, CNH B. 

Local do Trabalho: Cariacica  
Horário de Trabalho: segunda a sexta 12:00 às 
21:48hs 

MECÂNICO 
ALINHADOR 

(AUTO CENTER) 

01 Ensino fundamental completo, 
experiência na área acima de 06 

meses. 
 

MECÂNICO DE 
MOTOS 

(PEÇAS E SERVIÇOS) 
 

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

morador da Grande Vitória. 
Local de trabalho: Cariacica 

 

MECÂNICO DE 
REFRIGERAÇÃO 

 
 

01 Ambos os sexos, ensino médio 
completo,  experiência de no mínimo 

06 meses comprovado em carteira, ter 
CNH B, residir em Cariacica. 

 
Horário de Trabalho: 08h às 18h (seg a qui) / 08h 
às 17h (sex). 

Descrição das atividades: Faz a manutenção 
preventiva e corretiva de instalações e 
equipamentos de refrigeração, ventilação, 
calefação, e ar-condicionado. Realiza teste, 
lubrificação e regulagem nos sistemas de 
refrigeração e climatização. 
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MECÂNICO DIESEL 
(CONCESSIONÁRIA) 

 

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

estabilidade na carteira e residir em 
Cariacica ou Viana. 

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

 

MOTORISTA 
 (PAPELARIA) 

02 Ensino fundamental completo, CNH 
D, com experiência mínima de 02 

anos e ser morador de Cariacica ou 
Serra. 

 
Local do Trabalho: Serra- ES 

Horário de Trabalho: Disponibilidade de viagem  

 
Descrição das atividades: Preparam cargas e 
descargas de mercadorias; movimentam e fixam 
mercadorias e cargas; entregam e coletam 
encomendas; reparam embalagens danificadas e 
controlam a qualidade dos serviços prestados. 
Recebem e verificam embarque e desembarque 
de mercadorias, conhecem rotas e separam notas 
fiscais.  

 

MOTORISTA 
(LOGÍSTICA) 

 
 

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

ano na função comprovado em 
carteira. 

Horário de Trabalho: 07:00 AS 15:20 (seg a sáb) 
Local do Trabalho: Cariacica, ES. 
 
Descrição das atividades: Entrega de produtos na 
Grande Vitória. 
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MOTORISTA B 
(SUPERMERCADO) 

01 Ambos os sexos, ensino fundamental 
completo, desejável ser morador de 

Vila Velha, CNH B (EAR) - profissional 
e com experiência mínima de 03 anos. 

 
Local do Trabalho: Vila Velha 

 

MOTORISTA DE 
CAMINHÃO 

(SUPERMERCADO) 

01 Ambos os sexos, ensino fundamental 
completo, desejável ser morador de 

Serra, CNH D e com experiência 
mínima de 03 anos como motorista de 

caminhão. 
 

Local do Trabalho: Serra 
 

MOTORISTA DE 
CARRETA 

(TRANSPORTADORA) 
 

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

possuir CHN “E”. 
 

MOTORISTA DE 
ENTREGA 

(FÁBRICA DE 
BEBIDAS) 

 

15 Ensino médio completo, CNH D ou E. 
 
Local do Trabalho: Cariacica 

 
Descrição das atividades: 
- Responsável pela conferência da carga 
- Responsável pelo veículo 
- Responsável pela condução do caminhão 
- Prestação de contas do retorno. 

 

OPERACIONAL 
LAMINAÇÃO E ACIARIA 

 

01      Ensino médio completo, ter experiência 

na área industrial, ser morador de 

Cariacica ou região. 
 

Horário de trabalho: 8h às 20h ou 20h às 8h (turno 12h) 

Descrição das atividades:  

Atuar no setor Laminação ou Aciaria, como operador 
de produção.  
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OPERADOR DE CAIXA 
(CONFECÇÕES) 

 
 

02 Ambos os sexos, ensino médio 
completo, experiência de no mínimo 01 

ano comprovado em carteira, residir 
em Vitória. 

Horário de Trabalho: 09h as 18h. 
Local do Trabalho: Vitória. 
 

OPERADOR DE 
CAIXA 

(LOJA DE JOIAS) 
 
 

02 Ambos os sexos, ensino médio 
completo, experiência de no mínimo 01 

ano na função comprovado em 
carteira, necessário ter conhecimento 

em emissão de nota fiscal. 

 

OPERADOR DE 
CAIXA 

(SUPERMERCADO) 
 
 

03 Ambos os sexos, ensino médio 
completo, experiência de no mínimo 06 

meses na função comprovado em 
carteira. 

 

OPERADOR DE 
EMPILHADEIRA 

(LOGÍSTICA) 
 
 

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

ano na função comprovado em 
carteira, ter CNH B. 

Horário de Trabalho: 02:00 AS 10:00 (seg a sáb) 
Local do Trabalho: Cariacica, ES. 
 
Descrição das atividades: Armazenamento de 
paletes, movimentação de materiais, carga e 
descarga de veículos de transporte. 
 

 

OPERADOR DE 
EQUIPAMENTO 
(ENGENHARIA) 

01 Ensino fundamental completo, com 
experiência. 

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 
Equipamentos. 
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OPERADOR DE 
RETROESCAVADEIRA 

(ENGENHARIA) 

01 Ensino fundamental completo, com 
experiência, CNH C ou D. 

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. 

PADEIRO 
 (SUPERMERCADO) 

02 Ambos os sexos, ensino fundamental 
incompleto e com experiência mínima 

de 06 meses. 
 

Horário de Trabalho: Escala 6x1, Aprox. 14h às 
22h 
Local do Trabalho: Vagas para Serra. 
 
Descrição das atividades: Atuar na produção de 
panificação em supermercado. 

 

 

PASSADEIRA 
(CONFECÇÕES) 

 
 

01 Ambos os sexos, ensino fundamental 
completo, experiência de no mínimo 06 

meses comprovado em carteira. 

Horário de Trabalho: 07:30 ás 17:30 
(seg a sex) 

Descrição das atividades: Passar peças de roupas 
(vestidos) infantis com ferro industrial. 

PINTOR DE 
CARRETAS 

 

01 Ensino médio completo, com experiência 
acima de 01 ano na carteira, ser morador 

de Cariacica ou Viana. 

Horário de Trabalho: 7:15 as 12:00 e 13:15 as 
17:15 

Local do Trabalho: Viana 

PIZZAIOLO 
(SUPERMERCADO) 

03 Ambos os sexos, ensino fundamental 
incompleto e com experiência mínima 

de 06 meses. 
 

Horário de Trabalho: Escala 6x1, Aprox. 14h às 
22h 
Local do Trabalho: Vagas para Serra, Vitória e Vila 
Velha. 
 
Descrição das atividades: Atuar na produção de 
pizzas em supermercado. 
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PROMOTOR DE 
VENDAS 

(AUTOPEÇAS) 
 

01 Residir na região metropolitana de Vitória, 
ensino superior completo ou em curso, 

pacote Office, necessário conhecer 
autopeças (desejável linha pesada) e 

carteira de clientes (desejável), 
experiência na função, vivência em 
atendimento a clientes (necessário), 

habilidade em negociações e em cálculos, 
conhecimento em Informática.  

Necessário veículo próprio para o trabalho. 
Disponibilidade para viagens no interior do ES. 

 
Jornada de Segunda-feira a Sexta-feira das 8h às 18h.  

 

RECEPCIONISTA 
(MOTEL) 

 

01 Ensino médio completo, com 
experiência, conhecimento em 

informática e ser morador de Cariacica 
ou Viana. 

Local de trabalho: Cariacica 
Horário de trabalho: 12x36 

 

TÉCNICO DE 
SEGURANÇA DO 

TRABALHO 
(CONSTRUTORA) 

02 Ambos os sexos, ensino técnico completo, 
com experiência de 01 ano, ter 

experiência na área de Subestação e 
Usinas. 

Local do Trabalho: Cariacica (Disponibilidade 
para viagem). 

Residir em: na Grande Vitória 

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

Descrição das atividades:  

Elaborar, participar da elaboração e implementar política 
de saúde e segurança no trabalho (SST); realizar auditoria, 
acompanhamento e avaliação na área; identificar variáveis 
de controle de doenças, acidentes, qualidade de vida e 
meio ambiente. Desenvolver ações educativas na área de 
saúde e segurança no trabalho; participar de perícias e 
fiscalizações e integram processos de negociação. 
Participar da adoção de tecnologias e processos de 
trabalho; gerenciar documentação de SST; investigar, 
analisar acidentes e recomendar medidas de prevenção e 
controle. 

Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Agência do Trabalhador de Cariacica 04/11/2019 a 08/11/2019 

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. 

  
 

 

 

 

VENDEDOR 
 

02 Ambos os sexos, ensino médio completo, 
com experiência na área especifica e ser 

morador de Cariacica, Vila Velha ou 
Vitória. 

Local de trabalho: Alvorada Vila Velha. 

Descrição das atividades: Vendas Internas de 
equipamentos de segurança (CFTV), 
equipamentos voltados a provedores de internet e 
materiais de redes em geral. 

 

VENDEDOR 
(INSTITUTO DE 

BELEZA) 
 

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

morador de Vila Velha. 
Descrição das atividades:  

- Vender os produtos de beleza, explicando a eficácia e 
sugerindo a compra dos produtos mais indicados à 
necessidade do cliente; 

- Solicitar o abastecimento de produtos, de acordo com a 
perspectiva de venda para o dia a fim de manter o estoque da 
loja sob controle; 

- Efetuar trocas mediante a apresentação da Nota Fiscal e 
avaliação do estado do produto. 

 

VENDEDORA 
(CONFECÇÕES) 

 
 

02 Ambos os sexos, ensino médio 
completo, experiência de no mínimo 01 

ano comprovado em carteira, residir 
em Serra. 

Horário de Trabalho: 09h às 16h. 
Local do Trabalho: Serra. 
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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 DE 
TRANSPORTE 

(TRANSPORTADORA) 

01 PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
Ensino fundamental completo, com ou 

sem experiência. 

Local do Trabalho: VIANA                          
Horário de Trabalho: 14:00HS AS 23:34HS, de 

segunda a sexta feira. 

Descrição das atividades: Carga e descarga de 
caminhões. 

AJUDANTE GERAL 
(LOGISTICA) 

 

01 PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
Ambos os sexos, ensino médio 

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

ARRUMADOR 
(TRANSPORTADORA) 

 

01 PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
Ensino médio completo ou cursando, 
com experiência mínima de 01 ano. 

Residir em: Viana, Cariacica/ES 
Horário de Trabalho: 18h às 04h 

(Noturno). 

Descrição das atividades: Arrumação e amarração 
de cargas no caminhão, assim como auxilio no 
carregamento e descarregamento. 

ASSISTENTE ADM 
POS VENDA C 

(CONCESSIONÁRIA) 
 

01 PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
Ambos os sexos, ensino médio 

completo, com 01 ano de experiência 
na área administrativa e ser morador 

de Cariacica ou Viana. 

Local do Trabalho: Viana                
Horário de Trabalho: 08:00 ás 18:00 

Descrição das atividades: Executar as atividades 
de apoio administrativo no âmbito da área pós 
venda de forma a atender as necessidades de 
informações da equipe de vendas, agilizar o 
processo de plano de manutenção e 
agendamento de serviços junto à oficina visando 
o alcance dos resultados. 
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 ASSISTENTE 
FINANCEIRO 

(CONCESSIONÁRIA) 
 

01 PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
Ambos os sexos, ensino médio 

completo, com 01 ano de experiência 
na área administrativa e ser morador 

de Cariacica ou Viana. 

Local do Trabalho: Viana 

Horário de Trabalho: 08:00 ás 18:00 

Descrição das atividades:Atender as demandas 
do setor financeiro realizando atividades de 
contas a pagar, Contas a Receber, faturamento, 
cadastro e liberação de crédito bem como, as 
demais atividades necessárias para 
acompanhamento e controle. 

ATENDIMENTO 
(HOSPITAL) 

 

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

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 

 

01 PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
Ambos os sexos, ensino médio 

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

 
Descrição das atividades: Realizar todas as 
atividades que envolvem a área administrativa da 
loja.  

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 

(CONCESSIONÁRIA) 
 

01 PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
Ambos os sexos, ensino médio 

completo, com 01 ano de experiência 
de atendimento ao cliente e/ou 

fornecedor e ser morador de Cariacica 
ou Viana. 

Local do Trabalho: Viana 

Horário de Trabalho: 08:00 ás 18:00 

Descrição das atividades: Assegurar o 
abastecimento de materiais escritório e demais 
materiais e serviços utilizados pela empresa, ao 
menor preço possível, dentro dos padrões 
estabelecidos de prazo e qualidade dos produtos 
e serviços, negociando, solicitando cadastro de 
fornecedores, controlando cotações e outras 
atividades demandadas com agilidade, zelo e 
atenção. 
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AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 

(FACULDADE) 
 

01 PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
Ambos os sexos, ensino médio 

completo e ser morador de Cariacica. 

Horário de Trabalho: 16:00 as 22:00 
horas 

Local do Trabalho: São Geraldo - 
Cariacica 

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

 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 

(FÁBRICA DE 
BEBIDAS) 

 

10 PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
Ensino médio completo, com 

experiência mínima de 06 meses. 
 

Local de trabalho: Cariacica 
Descrição das atividades: Auxiliar as demandas 
administrativas das áreas como: arquivo, 
atendimento telefônico, uso de sistema SAP para 
lançamento de notas, requisição de compras. 

AUXILIAR DE 
RELACIONAMENTO 

 

01 PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
Ambos os sexos, ensino médio 

completo, com ou sem experiência. 
 
Local de trabalho: Vitória ou Serra 

Descrição das atividades: Realizar atividades de 
apoio ao relacionamento com o cliente; 
envolvendo cadastros sistêmicos; pesquisas; 
promoção de produtos e serviços; agendamentos 
de serviços. 

 

AUXILIAR DE 
SERVIÇOS GERAIS 

(HOSPITAL) 
 

01 PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
Ambos os sexos, ensino fundamental 

completo, residir em Cariacica. 
 

AUXILIAR DE 
SERVIÇOS GERAIS 

 

01 PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
Ambos os sexos, ensino médio 

completo, com ou sem experiência. 
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EMBALADOR 
(SUPERMERCADO) 

02 PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
Ensino fundamental a partir da 5° serie, 

com ou sem experiência. 
 

EMISSOR 
(LOGISTICA) 

 

01 PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
Ambos os sexos, ensino médio 

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

FARMACEUTICO 
(FARMACIA) 

 
 

01 PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
Ambos os sexos, superior completo 
com registro no CRFES, pode ser 

recém-formado. 

Local do Trabalho: Nova Rosa da Penha / 
Cariacica. 

MOTORISTA 
CARRETEIRO 

(TRANSPORTADORA) 
 
 

01 PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
Ambos os sexos, ensino médio 

completo, experiência de no mínimo 02 
anos na função comprovado em 
carteira, ter CNH E e residir em 

Cariacica, Serra, Vitoria ou Vila Velha. 

 
Local do Trabalho: Cariacica, ES. 

 

MOVIMENTADOR DE 
MERCADORIAS 

(DISTRIBUIDORA) 
 
 

01 PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
Ambos os sexos, ensino fundamental 
incompleto, desejável experiência na 

carteira. 

Horário de Trabalho: terça a sexta. 

Local do Trabalho: Viana. 

Descrição das atividades: Profissional 
responsável por efetuar a separação de 
mercadorias, descarga e armazenamento; 
organizar o setor; efetuar o carregamento dos 
veículos; retirar paletes dos veículos que 
retornam das entregas; prensar todo o papel e 
plástico colocando no contêiner, quando 
necessário. 
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OPERADOR DE 
CAIXA 

(FARMACIA) 

01 PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
Ambos os sexos, ensino médio 

completo e ser morador de Serra. 

Horário de Trabalho: 10h40 às 19h00 

Descrição das atividades: Receber valores de 
vendas de produtos e serviços; Preencher 
formulários administrativos; Realizar a reposição 
e limpeza dos produtos da seção conveniência, 
participar das campanhas e vendas da farmácia, 
entre outras atribuições. 

OPERADOR DE 
TELEMARKETING 

ATIVO 
(TELECOMUNICAÇÃO) 

  
 

10 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. 
 

PORTEIRO 
(TRANSPORTE 

COLETIVO) 
 

01 PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
Ambos os sexos, ensino fundamental 

completo, com experiência e ser 
morador de Cariacica, Vila Velha ou 

Viana. 
 

REPOSITOR 
(SUPERMERCADO) 

01 PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
Ensino fundamental a partir da 5° serie, 

com ou sem experiência. 
 

 

REPOSITOR 
 

01 PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
Ambos os sexos, ensino fundamental 
completo, com ou sem experiência e 
ser morador de Cariacica ou Vitória. 

 
Descrição das atividades: Realizar atividades de 
reposição e organização de mercadorias e 
demandas do setor de estoque em geral.  

TÉCNICO DE 
ENFERMAGEM 

(HOSPITAL) 

01 PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
Ambos os sexos, curso técnico em 

enfermagem, COREN ativo. 
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VENDEDOR DE 
VEÍCULOS 

 

01 PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
Ambos os sexos, ensino médio 

completo, com ou sem experiência. 
 
Local de trabalho: Vitória ou Serra 
 
Descrição das atividades: Realizar atendimento a 
clientes com vistas a vendas de veículos e 
acessórios em estoque; envolvendo atendimento 
pessoal e por telefone; demonstração de 
produtos; registros sistêmicos de dados e de 
vendas; simulações de cálculos; solicitação de 
análise de crédito; emissão de pedidos; entrega 
de veículos e atividades correlatas. 

 

VENDEDOR EXTERNO 
(TRANSPORTADORA) 

 

01 PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
Ambos os sexos, ensino superior 

completo ou cursando, com 
experiência mínima de 01 ano. 

Residir em: Viana, Cariacica, Vitória, 
Serra/ES 

Descrição das atividades: Captação de novos 
clientes, assim como venda de fretes, cálculo de 
frete, negociação de valores junto ao cliente e/ou 
gestor das unidades. Agendamento de coleta das 
cotações fechadas. 

Canais utilizados: visitas aos clientes, telefone, 
celular, WhatsApp, chat e e-mail. 

Exigências para vaga: Experiência com vendas e 
captação de clientes. Experiência com metas de 
vendas. Boa comunicação verbal e escrita. 
Habilidade de negociação. Capacidade de análise 
e solução de situações adversas. Conhecimento 
de Excel intermediário. Ensino Superior completo 
ou cursando. 

 


