
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Agência do Trabalhador de Cariacica 07/10/2019 a 11/10/2019 

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.  
AÇOUGUEIRO 

(SUPERMERCADO) 
 
 

18 VAGA TEMPORÁRIA 

Ambos os sexos, ensino fundamental 
incompleto, experiência de no mínimo 

06 meses comprovado em carteira. 

 

 

AÇOUGUEIRO 
 

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

morador de Serra ou Vitória. 

 

  AJUDANTE DE 
RECEBIMENTO DE 

MERCADORIAS  

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 Vitória. 
 

Descrição das atividades: Atuar no recebimento 
de mercadorias em depósito de supermercado 
(descarga, conferencia e estocagem).  
 
 

 

ANALISTA PCP 
(INDUSTRIA) 

 
 

01 Ambos os sexos, ensino superior na 
área de produção industrial, 

experiência de no mínimo 06 meses 
comprovado em carteira. 
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ASSISTENTE ADM 
POS VENDA C 

(CONCESSIONÁRIA) 
 

02 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. 

ASSISTENTE 
ADMINISTRATIVO 

PARA ÁREA FISCAL 
(CONCESSIONÁRIA) 

 
 

01 Ambos os sexos, ensino técnico 
completo em contabilidade ou 
cursando superior na área de 

contábeis, experiência de no mínimo 
06 meses comprovado em carteira. 

Descrição das atividades: Dar entrada em nota 
fiscal, desejável experiência na área fiscal. 

ASSISTENTE DE 
COMPRAS 

(CONCESSIONÁRIA) 
 
 

01 Ambos os sexos, cursando superior ou 
técnico, experiência de no mínimo 06 
meses comprovado em carteira com 

peças de caminhão, desejável ter 
trabalhado no setor de compras. 

Descrição das atividades: Ter interesse de 
aprender a função de comprador, ter 
conhecimento com peças de caminhão. 

 

ASSISTENTE DE 
LOGÍSTICA 
(COMÉRCIO 

ATACADISTA DE 
RESÍDUOS E 
SUCATAS) 

 

01 Ensino técnico/superior, com 
experiência de 01 ano e ser morador 
de Cariacica próximo ao bairro Porto 

de Cariacica.  
 

Descrição das atividades: Agenciamento de 
cargas para frete de sucatas, contato com os 
motoristas para contratar e negociar os fretes e 
pegar referências dos mesmos, procurar todo o 
tipo de caminhão para carregamento das sucatas 
de ferro, cadastro de motorista. 
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ASSISTENTE DE 
MARKETING 

(TRANSPORTADORA) 
 
 

01 Ambos os sexos, superior completo em 
Publicidade e Propaganda, Marketing 

ou Comunicação Social, conhecimento 
em web designer, comunicação visual, 

CorelDRAW, arte gráfica, Adobe 
Photoshop. 

Horário de Trabalho: Segunda à sexta – 08h às 
18h; 
 
Descrição das atividades: Programar padrões de 
comunicação visual e escrita da empresa, visando 
à boa imagem da empresa. Criar e desenvolver 
novos produtos ou serviços. Criar, planejar, 
executar as estratégias de marketing da empresa, 
entre outras. 
 
 
 
 

ATENDENTE 
BARISTA 

 

01 Ambos os sexos, ensino fundamental 
completo e com experiência mínima de 

06 meses. 
 

Descrição das atividades: Atuar na produção de 
cafés e atendimento ao cliente. Desejável ter 
curso de Barista e experiência na utilização da 
maquina La Cimbali M27 RE. 

 
Horário de Trabalho: Escala 6x1, Aprox. 14h às 
22h 
Local do Trabalho: Vagas para Serra. 
 
 
 
 

ATENDENTE DE 
LANCHONETE 

 
 

01 Ambos os sexos, ensino médio 
completo, com ou sem experiência, 

residir em vila velha. 

Descrição das atividades: Atender, fazer suco, 
vitaminas, limpeza local de trabalho com 
disponibilidade de aprender. 
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AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 

(CONCESSIONÁRIA) 
 

01 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. 

 

 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 

(COMERCIO 
SERVIÇOS E 

TRANSPORTES) 

01 Ensino superior, com experiência 
mínima de 01 ano na função, CNH B, e 

ser morador de Cariacica. 
 

Horário de Trabalho: 08:00 as 18:00hs 

Local do Trabalho: CENTRO EMPRESARIAL 
MOXUARA  

Descrição das atividades: Organização, 
gerenciamento e arquivamento de documentos, 
entrada e saída de notas fiscais, manter o 
ambiente limpo (caso haja necessidade) serviços 
bancários, correios (se houver necessidade). 

 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 

(ENGENHARIA) 
 

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

Ser morador da Serra 

Local de trabalho: Serra 

Descrição das atividades: Auxiliar no 
departamento pessoa e administrativos em 
tarefas de rotina 
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AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 

(TRANSPORTADORA) 
 

01 Ambos os sexos, cursando ou 
completo superior e experiência em 

departamento pessoal e em recursos 
humanos. 

 

AUXILIAR DE CARGA 
E DESCARGA 

(RECRUTADORA) 
 

05 Ensino fundamental incompleto, com 
ou sem experiência. 

AUXILIAR DE 
COZINHA 

 

09 Ambos os sexos, ensino fundamental 
completo, experiência profissional em 

rotinas de cozinha industrial e 
estabelecimentos do segmento 

alimentício, desejável curso na área e 
ter disponibilidade de horário para 
trabalhar no Shopping Moxuara. 

 

AUXILIAR DE 
ENCARREGADO DE 

AÇOUGUE  
(LIDER DE AÇOUGUE) 

 

01 Ambos os sexos, ensino médio 
completo 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: Liderar equipe de 
açougue, responder pelo encerramento diário das 
atividades do setor, gestão de equipe e escala de 
trabalho, controle de recebimentos e avarias, 
entre outros. 

 

AUXILIAR DE 
LAVANDERIA 

(MOTEL) 
 
 

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

meses na função comprovado em 
carteira 

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. 
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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 
PADARIA 

(SUPERMERCADO) 
 
 

02 VAGA TEMPORÁRIA 

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

meses comprovado em carteira. 

AUXILIAR DE 
SERVIÇOS GERAIS 

(HOSPITAL) 
 
 

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

meses na função comprovado em 
carteira. 

AUXILIAR DE 
SERVIÇOS GERAIS 
(SUPERMERCADO) 

 
 

04 VAGA TEMPORÁRIA 

Ambos os sexos, ensino fundamental 
incompleto, experiência de no mínimo 

06 meses comprovado em carteira. 

AUXILIAR DE 
SERVIÇOS GERAIS 

 

05 Ensino médio completo, com 
experiência de 01 ano na construção 
civil, desejável ser morador de Vila 

Velha. 

O candidato não pode alergias, medo 
de altura e de espaço confinado. 

AUXILIAR DE 
SERVIÇOS GERAIS 

 

05 Ambos os sexos, ensino fundamental 
completo, experiência em rotinas de 

limpeza e organização de restaurante e 
estabelecimentos do segmento 

alimentício e disponibilidade para 
trabalhar no Shopping Moxuara. 
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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 MECÂNICO  
(CONCESSIONÁRIA) 

 

01 Com experiência de 06 meses, 
estabilidade na carteira, ter curso técnico 

em mecânica ou eletrônica, desejável 
superior em mecatrônica e residir em 

Cariacica ou Viana. 
Local de trabalho: Viana. 
Horário de trabalho: 8h às 18h. 
Descrição das atividades: Auxiliar na realização 
de testes em equipamentos, manutenção em 
ferramentas de diagnóstico avançado, auxiliar o 
diagnóstico mecânico e elétrico e demais 
atividades afins, dando suporte nas atividades da 
oficina seguindo as normas e procedimentos com 
vistas a manter o padrão de excelência no 
atendimento. (Ônibus e caminhões VOLVO). 

AUXILIAR MECÂNICO 
(TRANSPORTE 

COLETIVO) 
 

01 Ensino médio completo, desejável 
experiência na função com 

especialidade em carro diesel e 
disponibilidade de horário, atuará em 

escalas aos finais de semana. 

 

BABA 
 

01 Ensino Fundamental Incompleto, com 
experiência mínima de 01 ano. 

Horário de Trabalho: 7h30 às 16h30 

Descrição das atividades: Cuidados com crianças 
(2 crianças de 1 e 2 anos), limpeza e arrumação, 
lavar e passar, cozinhar trivial simples 
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CAIXA 
 

03 Ambos os sexos, ensino médio 
completo, com experiência em rotinas 

de caixa (abertura, sangrias, 
fechamento, etc) e disponibilidade de 
horário para trabalhar no Shopping 

Moxuara. 

 

CALDEIREIRO/ 
CALDEIREIRO IRATA  

 

01 Com experiência mínima de 01 ano, ter 
o curso IRATA e ensino médio técnico. 

IRATA -  Curso de Treinamento em Acesso por 
Cordas qualifica profissionais, atendendo os 

requisitos da norma nacional ABNT NBR 15475 e 
do órgão em questão, a realizar trabalhos em 

altura com segurança. 

CONFEITEIRO 
 

04 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 
(DISTRIBUIDORA) 

 
 

04 Ambos os sexos, ensino médio 
completo, experiência na função 

comprovado em carteira, residir em 
Cariacica. 

Descrição das atividades: Guardar, separar e 
conferir mercadorias. 

 

CONSULTOR 
COMERCIAL – 

EXTERNO 
(GRAFICA) 

 

04 Ambos os sexos, ensino médio 
completo, possuir veículo próprio (carro 
ou moto), com experiência mínima de 

06 meses, CNH A/B. 

Descrição das atividades: Vendas externas de 
serviços de informática 

Local de trabalho: Vitória 
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COORDENADOR DE 
SALÃO 

 
 

01 Ambos os sexos, ensino médio 
completo, com experiência em rotinas 
administrativas e/ou atendimento ao 
cliente, experiência profissional em 

gestão de pessoas e disponibilidade de 
horário para trabalhar no Shopping 

Moxuara. 

COSTUREIRA  
(CONFECÇÕES) 

 

03 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 
(RECRUTADORA) 

 

01 Ensino fundamental completo, com 
experiência mínima de 06 meses em 
cortinas e ser morador de Cariacica, 

Vila Velha ou Vitória. 
 
Descrição das atividades: Atuar na confecção e 
manutenção de estofados de móveis para festas. 

CUMIM E GARÇON 
 

21 Ambos os sexos, ensino médio 
completo, experiência profissional em 
rotinas de atendimento ao público em 
restaurantes e estabelecimentos do 

segmento alimentício e disponibilidade 
de horário para trabalhar no Shopping 

Moxuara. 

 

DIVULGADORA DE 
PRODUTOS E 

SERVIÇOS 
(TRABALHO 
EXTERNO) 

 
 

02 Ambos os sexos, ensino fundamental 
completo, com ou sem experiência e 

residir em Cariacica. 

Descrição das atividades: Ir nas empresas da 
região de Cariacica e vitória fazer uma 
apresentação e dos serviços de assepsia em 
equipamentos. Damos treinamento. 
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ELETRICISTA 
(ENGENHARIA) 

 

01 Com experiência mínima de 01 ano, 
curso básico de elétrica e NR10, 
ensino fundamental incompleto. 

Local do Trabalho: Vila Velha 

Horário de Trabalho: 7:00 As 17:0 Segunda A 
Quinta E 7:00 As 16:00 Na Sexta Feira 

ELETRICISTA 
VEICULAR 

 

01 Ensino médio completo, necessária 
experiência na função com 

especialidade em carro diesel e 
disponibilidade de horário, atuará em 

escalas aos finais de semana. 

EMBALADOR 
(SUPERMERCADO) 

 
 

21 VAGA TEMPORÁRIA 

Ambos os sexos, ensino fundamental 
incompleto, experiência de no mínimo 

06 meses comprovado em carteira. 

ENCARREGADO DE 
OBRA 

(CONSTRUÇÃO CIVIL) 
 
 

02 Ensino fundamental incompleto, com 
experiência mínima de 02 anos e ser 

morador da Grande Vitória. 
Local de trabalho: Cariacica 

ENCARREGADO DE 
SONDAGEM 

 

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

disponibilidade para trabalhar em Iúna-
ES. 

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

 ESTÁGIO DE 
ATENDIMENTO AO 

CLIENTE 
 

06 Curso: Técnico administração e ou 
superior em Administração ou RH 

Nível: técnico ou superior 
Cidade: Vila Velha e Cariacica 

Período: 6 horas diárias 

ESTÁGIO DE 
ENGENHEIRO DE 

PRODUÇÃO 
(CONFECÇÕES) 

 

01 Ambos os sexos, cursando engenharia 
de produção, Excel intermediário ou 

avançado. 
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ESTÁGIO DE ENSINO 
MÉDIO 

(RECRUTADORA) 
 

01 Cursando o 1° ou 2° ano do ensino 
médio, acima de 16 anos, noções de 

informática e ser morador de Cariacica. 

Para trabalhar no Shopping Moxuara. 

Horário de Trabalho: 16 as 21:30 hs escala 6x1 

 ESTÁGIO SUPERIOR 
DE CIÊNCIAS 
CONTÁBEIS 

 

02 Cidade: Vitória, Serra, Cariacica e Vila 
Velha. 

Período: 6 horas diárias 

 ESTÁGIO SUPERIOR 
EM ADMINISTRAÇÃO 

 

03 Cidade: Vitória, Cariacica e Serra. 
Período: 6 horas diárias 

 

 ESTÁGIO SUPERIOR 
EM DIREÇÃO DE 

ARTE/DESIGN 
GRÁFICO 

 

03 Cursos: Comunicação Social, 
Marketing, Marketing Digital, 

Publicidade e Propaganda, Jornalismo, 
Design. 

Cidade: Vitória, Vila Vela, Cariacica e 
Serra. 

Período: 6 horas diárias 

ESTÁGIO SUPERIOR 
EM ENGENHARIA 

QUÍMICA  
 

01 Cidade: Cariacica 
Período: 6 horas diárias 

 
 

ESTÁGIO SUPERIOR 
EM MARKETING 

DIGITAL 
 

04 Cursos: Comunicação Social, 
Marketing, Marketing Digital, 

Publicidade e Propaganda, Jornalismo. 
Cidade: Vitória, Vila Velha, Cariacica e 

Serra. 
Período: 6 horas diárias 

EXECUTIVO 
PUBLICIDADE 

 

02 Ambos os sexos, ensino superior 
completo, CNH B, conhecimento do 
Pacote Office, ser comunicativo, ter 

ótimo vocabulário e escrita, com 
experiência de 02 anos sólida na 
função comercial/atendimento e 

conhecimento em técnicas de vendas. 

 Residir na Grande Vitória/ES  
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FARMACEUTICO 
(FARMACIA) 

 
 

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

recém-formado. 

Local do Trabalho: Nova Rosa da Penha / 
Cariacica. 

 

 

 

FAXINEIRA/ 
PASSADEIRA 

 

02 Ensino fundamental completo, com 
experiência mínima de 01 ano como 

faxineira e passadeira e ser morador 
de Vitória. 

Descrição das atividades: Limpeza residencial, 
comercial, pós obra, pós mudança. Serviço de 
passadora. 
 
 
 
 

FORNEIRO 
(PADARIA) 

 
 

01 Ambos os sexos, ensino fundamental 
incompleto, com 06 meses de 

experiência comprovada em carteira. 

 

 

GESSEIRO FUNDIDOR 
DE PLACAS 3D 

 

01 Ensino fundamental completo, 
experiência na fabricação comprovada 

em carteira. 

Local de trabalho: Cariacica 

 Salário: R$ 2.700,00 fixo na carteira (sem 
descontar nada - R$ 2.700,00 livre); 

 Benefícios: Plano de Saúde, R$ 150,00 em ticket 
de alimentação + Alimentação dentro da 
Empresa.  
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GESSEIRO FUNDIDOR 
DE PLACAS DE 

REBAIXAMENTO 
 

03 Ensino fundamental completo, 
experiência na fabricação comprovada 

em carteira. 

Local de trabalho: Cariacica 

 Salário: R$ 2.700,00 fixo na carteira (sem 
descontar nada - R$ 2.700,00 livre); 

 Benefícios: Plano de Saúde, R$ 150,00 em ticket 
de alimentação + Alimentação dentro da 
Empresa.  

 

 

GESSEIRO FUNDIDOR 
DE SANCA 

 

01 Ensino fundamental completo, 
experiência na fabricação comprovada 

em carteira. 

Local de trabalho: Cariacica 

 Salário: R$ 2.700,00 fixo na carteira (sem 
descontar nada - R$ 2.700,00 livre); 

 Benefícios: Plano de Saúde, R$ 150,00 em ticket 
de alimentação + Alimentação dentro da 
Empresa.  

 

 

GESSEIRO 
INSTALADOR 

 

04 Ensino fundamental completo, 
experiência na instalação de gesso 

comprovada em carteira. 

Local de trabalho: Cariacica 

 Salário: R$ 1.800,00 fixo na carteira (sem 
descontar nada - R$ 1.800,00 livre); 

 Benefícios: Plano de Saúde, R$ 250,00 em ticket 
de alimentação + R$ 150,00 em cesta básica, 
Passagem para locomoção para as obras.  
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INSTALADOR DE 
SOM, ACESSÓRIOS E 

INSUL-FILM 
(COMÉRCIO) 

 

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

CNH B. 
Horário: seg a sex - 08h ás 18h / sab – 08h às 12h. 
Local de trabalho: Cariacica/ES 
Descrição das atividades: Instalar módulo de 
vidro, corta corrente, capota marítima, alarme, 
trava, aparelhos de CD, DVD, multimídia, estribo, 
engate, calha de chuva e insulfilm.  

LANTERNEIRO 
 

01 Com experiência mínima de 05 anos 
na carteira, ser morador próximo de 

Bela Aurora. 
 

LAVADOR 
(CONCESSIONÁRIA) 

 

01 Ensino médio completo, com 
experiência de 06 meses, 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 
lavagem e lubrificação nos veículos (caminhões e 
ônibus) cumprindo o cronograma de trabalho, de 
forma a garantir o padrão de qualidade 
estabelecido e a satisfação do cliente.  

 

 

MECÂNICO 
ALINHADOR 

 

01 Ensino fundamental completo, 
experiência na área acima de 06 

meses e que reside em Cariacica. 
 
 

MECANICO DE 
REFRIGERAÇÃO E 

CLIMATIZAÇÃO 
 

01 Ensino médio completo, desejável 
curso de qualificação ou técnico de 

refrigeração e climatização, desejável 
CNH B, e com experiência mínima de 

06 meses. 
Descrição das atividades:  Manutenção preventiva 
e corretiva em sistema de agua gelada, chiller, 
bombas,torre fan coil, split´s , self contained.  
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MECÂNICO DE 
SUSPENSÃO  

 

01 Ensino fundamental completo, 
experiência na área acima de 06 

meses e que reside em Cariacica. 

MECANICO DIESEL 
(TRANSPORTADORA) 

 

05 Ensino fundamental incompleto, com 
experiência mínima de 02 anos e ser 

morador da Grande Vitória. 

Local de trabalho: Serra 

Descrição das atividades: Executar serviços de 
manutenção preventiva e corretiva em veículos e 
equipamentos a diesel e gasolina; desmontar e 
Montar motor, caixa, transmissão, diferencial, 
sistema de freios, sistema hidráulico, suspensão, 
embreagem e outros componentes. Identificar 
falhas, trocar peças, a fim de mantê-los em 
perfeitas condições de funcionamento. 
- Elaborar plano de Manutenção; 
- Rotinas Diárias. 

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 
(COMERCIO E 

REPRESENTAÇÃO 
COMERCIAL) 

 

01 Ensino médio completo, com 
experiência mínima de 05 anos, CNH 
D, desejável MOPP, disponibilidade 
para viajar todo o estado e ajudar na 

carga e descarga. 
 

MOTORISTA DE 
CARRETA 

(TRANSPORTADORA) 
 

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

possuir CHN “E”. 
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OFICIAL 
POLIVALENTE 

(HOSPITAL) 
 
 

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

ano na função comprovado em 
carteira. 

 

OPERADOR DE 
CAIXA 

(SUPERMERCADO) 
 
 

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

meses na função comprovado em 
carteira. 

 

OPERADOR DE 
CAIXA 

(LOJA DE JOIAS) 
 
 

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

meses na função comprovado em 
carteira. 

OPERADOR DE 
CAIXA 

(SUPERMERCADO) 
 
 

29 VAGA TEMPORÁRIA 

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

meses comprovado em carteira. 

 

OPERADOR DE FRIOS 
(SUPERMERCADO) 

 
 

11 VAGA TEMPORÁRIA 

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

meses comprovado em carteira. 

 

 

OPERADOR DE PÁ 
CARREGADEIRA 

(EMPRESA DE 
BENEFICIAMENTO DE 

MATERIAIS) 

 

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

morador de Cariacica. 
 
 
 
 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Agência do Trabalhador de Cariacica 07/10/2019 a 11/10/2019 

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. 

  
 

PADEIRO 
 

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. 
 

 

PINTOR 
AUTOMOTIVO 

 

01 Com experiência mínima de 05 anos 
na carteira, ser morador próximo de 

Bela Aurora. 
 
 

PIZZAIOLO 
 

05 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. 

 

PORTEIRO 
(RECRUTADORA) 

 
 

03 Ensino fundamental completo, com 
experiência como porteiro ou vigilante. 

PREPARADOR DE 
DRINKS 

 

04 Ambos os sexos, ensino médio 
completo, experiência profissional em 
rotinas de bar (preparação de drinks e 

bebidas, etc) e disponibilidade de 
horário para trabalhar no Shopping 

Moxuara. 
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RECEPCIONISTA DE 
SALÃO 

 

03 Ambos os sexos, ensino médio 
completo, com experiência em rotinas 

de atendimento ao público em 
restaurantes e estabelecimentos 
alimentícios e disponibilidade de 

horário para trabalhar no Shopping 
Moxuara. 

 

RECREADOR 
 

05 Ambos os sexos, ensino médio 
completo, com experiência em rotinas 

lúdicas e de recreação e 
disponibilidade de horário para 

trabalhar no Shopping Moxuara. 

 

RECREADORA 
(RESTAURANTE) 

 

01 Ensino fundamental completo, com 
experiência mínima de 06 meses na 
função ou como professora infantil, 

babá e ser moradora de Campo 
Grande-Cariacica. 

 
Atividades: Cuidar de crianças no 

playground. 
 

REPOSITOR 
(SUPERMERCADO) 

 
 

17 VAGA TEMPORÁRIA. 

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

meses comprovado em carteira. 

 

SALGADEIRA 
(LANCHONETE) 

 

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

experiência mínima de 03 anos na função. 
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TÉCNICO DE 
ENFERMAGEM 

(CLINICA) 
 
 

01 Ambos os sexos, formação técnica em 
Enfermagem. 

 

Horário de Trabalho: 12/36 ou diarista. 

Descrição das atividades: Trabalhar com pessoas 
com transtornos mentais (preparar medicação, 
levar ao posto de saúde, atender a demandas com 
os moradores das residências terapêuticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TECNICO DE 
ENFERMAGEM/ HOME 

CARE 
 

01 Ensino médio completo, com 
experiência de 06 meses em 

UTIN/UTIP, residir em Cariacica. 

 

Local do Trabalho: Home Care/Cariacica horário 
de trabalho: Escala 12x36 

Descrição das atividades: realizar cuidados 
técnicos com paciente em internação domiciliar 
pediatria de alta complexidade (acamado, 
respiração via traqueotomia com auxilio 
ventilador mecânico, alimentação via sonda 
gastrostomia). 
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TÉCNICO DE 
INFRAESTRUTURA – 

TI 
(DISTRIBUIDORA) 

 
 

01 Tecnólogo em Rede e Manutenções de 
Computadores e/ou ensino superior 
completo ou cursando (Ciência da 

computação ou Sistemas de 
Informação) 

Conhecimentos Técnicos: Rede TCP/IP; Rede Wi-

Fi/ Protocolo; Monitoramento, configuração em 
Protocolo de distribuição de Switch/Rede e 

Segurança; Conhecimento em Windows, server 
2008/2012/2016; Active Directory, DNS, DHCP, 

Terminal Services, Group Policy Objects, 
Virtualização com Hyper-V, instalação SQL Server e 
cliente e instalações aplicativos; Conhecimento em 

Linux, sistema Operacional Linux. Hospedagem Web 
(Apache, Nginx e CPanel). Hospedagem de Correio 
(Zimbra e Postfix); Virtualização (VMware, Citrix Xen 

Server e KVM), Servidor OS Linux, WdsServer, 
Firewall (PFsense/Checkpoint), instalação ORACLE e 

cliente e instalações aplicativos; Conhecimento 
software de gerenciamento de backup, com scripts de 

backups em Linux e Windows. 

Descrição de Atividades: Deverá elaborar e 
implantar projetos de redes. Testar e realizar 

manutenções preventivas e corretivas em toda a 
rede, como também em nos desktops e sistemas 

usuais. Reparar equipamentos e prestar 
assistências técnicas aos clientes com o suporte.  

TÉCNICO EM 
ELETRÔNICA OU 
ELETROTÉCNICO 

(ENGENHARIA) 
 

01 Ambos os sexos, ensino médio 
completo, com ou sem experiência, 

CNH B. 

Ser morador da Serra 

Local de trabalho: Serra 

Descrição das atividades: Atividades relacionadas 
de manutenção em equipamentos de medição e 
controle de almoxarifado. 

VENDEDOR 
(COMÉRCIO) 

 

01 Ambos os sexos, ensino superior 
completo ou cursando, com 

experiência na carteira em vendas e 
televendas, habilidade em negociação, 

relacionamento interpessoal com o 
cliente, dinâmico, persistente e 

proativo.  
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VENDEDOR 
(CONSULTORIA) 

 

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

02 anos, residir em Cariacica, Vila 
Velha ou Vitória. 

Local do Trabalho: Rod. Carlos Lindenberg – Vila 
Velha. 

VENDEDOR 
 (COMERCIO E 

REPRESENTAÇÃO 
COMERCIAL) 

 

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

vendas internas e externas. 
Local de trabalho: Cariacica  
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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. 

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 Viana, Cariacica. 

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 

(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 

(HOSPITAL) 

07 PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
Ambos os sexos, ensino médio 

completo, com experiência mínima de 
01 ano. 

 

Local do Trabalho: Serra 

Horário de Trabalho: Horário comercial ou 
Plantonista (12x36) diurno e noturno. 

Descrição das atividades: Necessário 
conhecimento básico em pacote office, 
familiaridade com serviços administrativos, 
facilidade com atendimento telefônico, gosto 
por atendimento ao público. 

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 
ADMINISTRATIVO 

(COMÉRCIO) 
 

01 PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
Ensino médio completo, com ou sem 

experiência e ser morador de 
Cariacica. 

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

 

01 PESSOA COM DEFICIÊNCIA  
Ensino médio completo, com ou sem 

experiência e ser morador de 
Cariacica. 

 

 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 

OPERACIONAL 
(TRANSPORTADORA) 

 

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

Excel, atendimento telefônico, 
sistema, lançamento. 

 

 

AUXILIAR DE 
ESTOQUE 

(PRESTADORA DE 
SERVIÇOS DE 

ALIMENTAÇÃO) 

 

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

 
 
 
 

AUXILIAR DE 
FARMÁCIA 

03 PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
Ensino Médio completo, desejável 

experiência. 
 
 
 
 

AUXILIAR DE 
SERVIÇOS GERAIS 

01 PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
Ambos os sexos, ensino médio 

completo, com ou sem experiência. 
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AUXILIAR DE 
SERVIÇOS GERAIS 

01 PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
Ambos os sexos, ensino médio 

completo, com ou sem experiência. 

Descrição das atividades: Um Auxiliar de 
Serviços Gerais é responsável pela manutenção 
do local com foco em mantê-lo limpo. Está sob 
as responsabilidades de um Auxiliar de 
Serviços Gerais limpar e arrumar todo o local 
em seus mínimos detalhes: janelas, vidraças, 
banheiros, cozinhas, área de serviço, garagens 
e pátios, assoalhos e móveis, carpetes e 
tapetes, atuar com limpeza de área externa e 
interna, lavagem de vidros, abastecer os 
ambientes com materiais, retirar lixo, limpeza no 
escritório, banheiros, vestiários, persianas, 
varrer a fábrica, ou empresa, realizar a 
reposição de material de higiene, bebedouro, 
manter rotinas de higiene e limpeza, ou seja, em 
geral o Auxiliar de Limpeza irá trabalhar em prol 
da organização e higienização dos ambientes da 
instituição. 

 

AUXILIAR DE 
SERVIÇOS GERAIS 

 

01 PESSOA COM DEFICIÊNCIA  
Ensino médio completo, com ou sem 

experiência e ser morador de 
Cariacica. 

 

AUXILIAR DE 
TRANSPORTE 

(TRANSPORTADORA) 

01 PESSOA COM DEFICIÊNCIA  
Ensino fundamental completo, com ou 

sem experiência. 

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

Descrição das atividades: Carregar caminhão e 
descarregar. 

 

EMISSOR 
(LOGISTICA) 

 

01 PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
Ambos os sexos, ensino médio 

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

adjacentes. 
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ESTOQUISTA 
 

01 PESSOA COM DEFICIÊNCIA  
Ensino médio completo, com 

experiência mínima de 06 meses e 
ser morador da Grande Vitória. 

Descrição das atividades: Controlar a entrada e 
saída de mercadorias, manter o sistema de 
gestão do estoque e demais atividades 
pertinentes ao cargo. 

 

OPERADOR DE CAIXA 
 

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 
CLASSIFICAÇÃO 

01 PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
Ensino médio completo, com 

experiência na área de produção. 
 

Descrição das atividades:  Linha de produção; 
Classificação de produtos 

Horário de Trabalho: Escala 12X36 

Local de trabalho: Serra 
 
 

OPERADOR DE 
TELEMARKETING 

ATIVO 
(TELECOMUNICAÇÃO) 

15 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 de Trabalho: Vitória. 
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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. 

 


