
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Agência do Trabalhador de Cariacica 09/03/2020 a 11/03/2020

VAGAS
PRÉ-REQUISITOS	FORNECIDOS	PELAS

EMPRESAS,	A	EXPERIÊNCIA	TEM	QUE	SER
COMPROVADA	EM	CARTEIRA.

AJUDANTE	DE	PADEIRO
(SUPERMERCADO)

Ensino fundamental completo, com experiência
mı́nima de 06 meses.

Descrição das atividades: auxiliar a produção nas demandas da padaria.

Horário de trabalho: 07h às 15hs.
Local de trabalho: Jabour Vitória.

AJUDANTE	DE	PIZZAIOLO
(PADARIA)

Ambos os sexos, ensino fundamental completo,
experiência na função comprovada em carteira na

produção de pizza e atendimento; residir na grande
Vitória.

Descrição das atividades: auxiliar pizzaiolo e atendimento.
Local do Trabalho: Vila Velha e Vitória.

ANALISTA	DE	SISTEMAS
(TRANSPORTADORA)

Ensino superior em TI  (Ciência da computação,
sistema de informação ou áreas a1ins), experiência

na área nos ERPs RODOPAR e SENIOR, como
também nas atividades de migrações de registros

no banco de dados SQL e criações de VIEWS.
Diferencial: Conhecimento em POWER BI,   Business inteligente e

construções dos DASHBOARDS. Conhecimento na linguagem Java e
desenvolvimento de ssistemas. Inglês avançado (Conversação

intermediário e leitura 1luente).
Local do Trabalho: Cariacica/ES
Descrição das atividades: Atuará diretamente nas demandas dos chamados de 
evolução de ERPs RODOPAR e SENIOR, e suas ataulizações de melhorias e 
construções de relatórios dos sistemas, com ferramenta Crystal Reports. 
Manutenção e ataulização nos ERPs RODOPAR e SENIOR.

ARREMATADEIRA
(CONFECÇÃO)

Ensino fundamental completo, com 01 ano de
experiência na função comprovada em carteira e

residir na Grande Vitória.
Local do Trabalho: Vila Velha
Horário de Trabalho: 8h às 18h.

Em atendimento á PORTARIA MUNICIPAL de nº 003, de 15 de março de 2018 e a Lei Federal de nº 9.029, de 13
de Abril de 1995, fica proibido à veiculação de anúncios de vagas de emprego com requisitos discriminatórios.
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ASSISTENTE	COMERCIAL
(TRANSPORTADORA)

Experiência e conhecimento com transporte e
logı́stica, ter atuado na área comercial no segmento

de transporte de cargas será um diferencial.
Descrição das atividades: Prestar assistência em todas as rotinas da área 
comercial / vendas.
Local do Trabalho: Cariacica.

ATENDENTE	DE	DELIVERY Ensino médio completo, experiência de no mı́nimo
06 meses na função comprovado em carteira e

residir em Vitoria.

ATENDENTE	DE	DELIVERY Ensino médio completo, experiência de no mı́nimo
06 meses na função comprovado em carteira e

residir em Cariacica.

AUXILIAR	DE	CORTE
(CONFECÇÃO)

Ensino fundamental completo, com 01 ano de
experiência na função comprovada em carteira e

residir na Grande Vitória.
Local do Trabalho: Vila Velha
Horário de Trabalho: 8h às 18h.

AUXILIAR	DE	LIMPEZA
(FRIGORÍFICO)

Ensino fundamental completo, com experiência na
função comprovada em carteira e residir em

Cariacica.

Local de trabalho: Cariacica/ES.

AUXILIAR	DE	PRODUÇÃO
(PADARIA)

(SUPERMERCADO)

Ensino fundamental completo, desejável
experiência e estabilidade na carteira. Gostar de

trabalhar com gente, ter simpatia no trato com o
público disponibilidade para trabalhar até o

fechamento de loja e residir em Cariacica ou Vitória.
Local do Trabalho: Vitória
Horário de Trabalho: 12H às 22h.

TEMPO	DE	TRABALHO	PARCIAL:
SEGUNDA,	QUARTA	E	SÁBADO.

AUXILIAR	DE	SERVIÇOS
GERAIS

(RECRUTADORA)

Ambos os sexos, ensino médio completo, com
experiência de no mı́nimo 06 meses na função
comprovada em carteira, residir em Cariacica,

Serra, Viana ou Vitória.

Em atendimento á PORTARIA MUNICIPAL de nº 003, de 15 de março de 2018 e a Lei Federal de nº 9.029, de 13
de Abril de 1995, fica proibido à veiculação de anúncios de vagas de emprego com requisitos discriminatórios.
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AUXILIAR	DE	SERVIÇOS
GERAIS

(SUPERMERCADO)

Ensino fundamental completo, desejável
experiência e estabilidade na carteira. Gostar de

trabalhar com gente, ter simpatia no trato com o
público e residir em Cariacica ou Vitória.

Local do Trabalho: Vitória
Horário de Trabalho: 13h às 20h30.

TEMPO	DE	TRABALHO	PARCIAL:		
QUARTA,	QUINTA,	SEXTA		E	SÁBADO.

AUXILIAR	MECÂNICO
(OFICINA	MECÂNICA)

Ensino fundamental completo, com experiência
mı́nima de 06 meses.

BALCONISTA	DE
AÇOUGUEIRO

Ensino fundamental completo,  com experiência de
no mıńimo 06 meses na função comprovado em

carteira.

Local do Trabalho: Jabour / Vitória.
Descrição das atividades: Atendimento ao cliente e atividades inerentes ao 
açougue.

CAMAREIRA
(MOTEL)

Ensino fundamental, com experiência mı́nima de 06
meses na função comprovada em carteira, residir

em Cariacica, Vitória ou Vila Velha.
Local do Trabalho: Cariacica
Horário de Trabalho: Escala 12x36.

Descrição das atividades: Fazer a liberação e limpeza das suı́tes e outras 
dependências.

CHAPEIRO
(LANCHONETE)

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

Vila Velha.

Local de trabalho: Vila Velha.
Horário: 16:00 às 00:00

COSTUREIRA	PILOTISTA
(CONFECÇÃO)

Ensino fundamental completo, com 01 ano de
experiência na função comprovada em carteira e

residir na Grande Vitória.
Local do Trabalho: Vila Velha
Horário de Trabalho: 8h às 18h.

COSTUREIRA	PILOTISTA
(INDÚSTRIA	TEXTIL)

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

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

COSTUREIRA	RETISTA
(CONFECÇÃO)

Ensino fundamental completo, com 01 ano de
experiência na função comprovada em carteira e

residir na Grande Vitória.
Local do Trabalho: Vila Velha
Horário de Trabalho: 8h às 18h.

Em atendimento á PORTARIA MUNICIPAL de nº 003, de 15 de março de 2018 e a Lei Federal de nº 9.029, de 13
de Abril de 1995, fica proibido à veiculação de anúncios de vagas de emprego com requisitos discriminatórios.
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EMBALADOR
(SUPERMERCADO)

Ensino fundamental completo, desejável
experiência e estabilidade na carteira. Gostar de

trabalhar com gente, fazer atendimento, ter simpatia no
trato com o público e residir em Cariacica ou Vitória.

Local do Trabalho: Vitória
Horário de Trabalho: 10h às 20h.

TEMPO	DE	TRABALHO	PARCIAL:	
QUINTA,	SEXTA	E	SÁBADO.

ESTAGIÁRIO	COMERCIAL
(RECRUTADORA)

Cursando marketing, gestão comercial ou
Administração, com experiência de 06 meses e ser

morador de Vitória, Cariacica ou serra.
Local do Trabalho: Vitória
Horário de Trabalho: Horário: 09:00 às 16:00.

Descrição das atividades: Descrição das atividades: Capitação e prospecção de 
clientes via telefone e mı́dias sociais (instagram, facebook, linkedin), controle de 
entrada de lides na plataforma CRM, Levantamento de informações e 
mapeamento para o comercial, envio de propostas e e-mails.

ESTÁGIO	SUPERIOR	EM
COMUNICAÇÃO

Cursando graduação em jornalismo e ou/
publicidade e propaganda (entre o 3º ao 5º
perı́odo), habilidade em programa grá1ico:

CorelDraw e Photoshop e Pacote Of1ice nı́vel básico
(Excel, Word, e Power point). Desejável: curso de

fotogra1ia, inglês/espanhol.
Horário: 10:00 AS 17:00 (Segunda à Sexta).
Local do Trabalho: Cariacica.
Descrição das atividades: Apoiar em todos os trabalhos de comunicação interna, 
externa e assessoria de impressa; auxiliar no desenvolvimento de pautas e de 
material grá1ico para divulgação; apoiar na elaboração de relatórios; auxiliar no 
planejamento, organização e execução de eventos, dar apoio na realização e 
desenvolvimento de textos, diagramação/editoração de peças grá1icas (digitais e 
impressas) cobertura e produção fotográ1ica.

ESTÁGIO	TÉCNICO	EM
MECÂNICA
(INDÚSTRIA)

Ambos os sexos, cursando nı́vel técnico em
mecânica a partir do 2º módulo.

Local do Trabalho: Cariacica.

ESTÁGIO	TÉCNICO	EM
SEGURANÇA	DO
TRABALHO
(INDÚSTRIA)

Ambos os sexos, cursando nı́vel técnico em
segurança do trabalho a partir do 2º módulo.

Local do Trabalho: Cariacica.

ESTÁGIO	TÉCNICO	EM
ELETROTÉCNICA	OU

AUTOMAÇÃO
(INDÚSTRIA)

Ambos os sexos, cursando nı́vel técnico em
eletrotécnica ou automação a partir do 2º módulo.

Local do Trabalho: Cariacica.

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

Ensino fundamental completo, com 01 ano de
experiência na função comprovada em carteira e

residir na Grande Vitória.
Local do Trabalho: Vila Velha
Horário de Trabalho: 8h às 18h.

FUNILEIRO Ensino fundamental completo, com experiência
mı́nima de 01 ano e disponibilidade para viagens.

Local de trabalho: Vale-ES
Horário de trabalho: 07 às 17hs

Descrição das atividades: Confeccionar e reparar peças e elementos diversos em 
chapas de metais diversos; fabricar ou reparar caldeiras, tanques, reservatórios 
e outros recipientes de chapas de aço; recortar, modelar e trabalhar barras 
per1iladas de materiais ferrosos e não ferrosos para fabricação de peças.

GERENTE	COMERCIAL
(TRANSPORTADORA)

Ensino superior completo, experiência na área
comercial no segmento de transporte de carga de

lotação.
Local do Trabalho: Cariacica.

LAVADEIRO
(MOTEL)

Ensino fundamental, com experiência mı́nima de 06
meses na função comprovada em carteira, residir

em Cariacica, Vitória ou Vila Velha.
Local do Trabalho: Cariacica
Horário de Trabalho: 44h semanais – escala 6x1 ou 12x36

Descrição das atividades: Operar maquinário da lavanderia e realizar os demais 
serviços pertinentes a lavanderia.

MARCENEIRO
(RECRUTADORA)

Ensino fundamental completo, com experiência
mı́nima de 06 meses na função comprovada em

carteira, residir em Cariacica, Viana, Vila Velha ou
Vitória.

Local do Trabalho: Cariacica
Horário de Trabalho: de 8h ás 17h de segunda a sexta e aos sábados de 8h às 
12h.

Descrição das atividades: Executar as atividades de reparo nos móveis existentes
na empresa; construção de móveis, peças utilitárias e decorativas; participar na 
montagem do evento sempre que for necessário; executar atividades de carga e 
descarga sempre que for necessário; tarefas de arrumação, preservação, limpeza
e estocagem de materiais; realizar inspeção nos móveis que irão para o evento.

MECÂNICO	DE	MAQUINA
PESADA	(CAMINHÃO)

Ensino médio completo, experiência mı́nima de 03
anos comprovado em carteira, CNH D e residir na

Serra.

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

Ensino técnico em manutenção industrial, com um
ano de experiência na função e ser morador de

Cariacica ou Viana.

Descrição das atividades: Realizar manutenção em componentes, equipamentos 
e máquinas industriais; avaliar condições de funcionamento, lubri1icar e 
documentar informações técnicas.

Local do Trabalho: Viana.

MECÂNICO	PROFISSIONAL
(OFICINA	MECÂNICA)

Ensino fundamental completo, com experiência
mı́nima de 06 meses.

MONTADOR	DE	ANDAIMES
LÍDER

Ensino fundamental completo, com experiência
mı́nima de 01 ano.

Local de trabalho: Vale-ES
Horário de trabalho: 07 às 17hs

Descrição das atividades: Acompanhar e auxiliar nas atividades de montagem de
andaimes; Orientar e distribuir as equipes de montadores de acordo com os 
serviços supervisionados e orientando no que for necessário; Montar e 
desmontar andaimes em qualquer situação; Liderar operacionalmente sua 
equipe; Controlar a medição dos serviços; Realizar procedimentos de execução 
de tarefas e sua análise de risco; Substituir o encarregado de montagem no gozo 
de suas férias e/ou em outra ausência necessária.

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

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

Local de trabalho: Grande Vitória.
Descrição das atividades: Responsável  pelo processo de apoio operacional no
carregamento e descarregamento de mercadorias no armazém, visando atender
o  1luxo  de  carga  e  descarga  de  mercadorias,  de  acordo  com  as  normas  e
procedimentos estabelecidos pela empresa.

MONTADOR	DE	TELHADO Ensino fundamental completo, com experiência
mı́nima de 01 ano.

Local de trabalho: Vale-ES
Horário de trabalho: 07 às 17hs

MOTORISTA	DE	ENTREGA
(DISTRIBUIDORA)

Ensino fundamental completo, com experiência
mı́nima de 06 meses como motorista de caminhão,

CNH: C, D ou E.
Local do Trabalho: VIANA- ES
Horário de Trabalho: SEGUNDA-FEIRA A SABAM DO

Descrição das atividades: Pro1issional responsável pela entrega de mercadorias 
aos clientes no prazo, sem corte e sem erros.

Em atendimento á PORTARIA MUNICIPAL de nº 003, de 15 de março de 2018 e a Lei Federal de nº 9.029, de 13
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OPERADOR	DE	CORTE	E
DOBRA	DE	AÇO

Ensino fundamental incompleto, experiência na
função registrado em carteira.

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

OPERADOR	DE	FRIOS
(SUPERMERCADO)

Ensino fundamental completo, desejável
experiência e estabilidade na carteira. Gostar de

trabalhar com gente, fazer atendimento, ter simpatia no
trato com o público, disponibilidade para trabalhar até

o fechamento de loja e residir em Cariacica ou
Vitória.

Local do Trabalho: Vitória
Horário de Trabalho: 14h às 22h.

TEMPO	DE	TRABALHO	PARCIAL:
QUINTA,	SEXTA	E	SÁBADO.

OPERADOR	DE	FRIOS
(SUPERMERCADO)

Ensino fundamental completo, desejável
experiência e estabilidade na carteira. Gostar de

trabalhar com gente, fazer atendimento, ter simpatia no
trato com o público, disponibilidade para trabalhar até

o fechamento de loja e residir em Cariacica ou
Vitória.

Local do Trabalho: Cariacica
Horário de Trabalho: 14h às 22h.

TEMPO	DE	TRABALHO	PARCIAL:
QUINTA,	SEXTA	E	SÁBADO.

OPERADOR	DE
TELEMARKETING	ATIVO
(TELECOMUNICAÇÃO)

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

maiores de 18 anos.
Local: Vitória.

PINTOR	DE	PISTOLA	 Ensino fundamental completo, com experiência
mı́nima de 01 ano.

Local de trabalho: Vale-ES
Horário de trabalho: 07 às 17hs

Descrição das atividades: Executar tratamentos de superfı́cie e pintura industrial
dentro dos procedimentos e manusear pistolas de aplicação de tinta. Analisar e 
preparam as superfı́cies a serem pintadas; Manusear pistolas para aplicação de 
tinta; Identi1icar, preparar e aplicar tintas em superfı́cies; Dar polimento e 
retocar superfı́cies pintadas; Reparar equipamentos de pintura.

Em atendimento á PORTARIA MUNICIPAL de nº 003, de 15 de março de 2018 e a Lei Federal de nº 9.029, de 13
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PINTOR	JATISTA Ensino fundamental completo, com experiência
mı́nima de 01 ano.

Local de trabalho: Vale-ES
Horário de trabalho: 07 às 17hs

Descrição das atividades: Realizar atividades de pintura através do jateamento 
abrasivo; executar limpeza e organização da área de trabalho; prestar apoio as 
solicitações e necessidades do cliente; remover o abrasivo da superfı́cie da área 
de trabalho; realizar o jateamento abrasivo seguindo todos os procedimentos e 
ferramentas adequadas e controlar os resı́duos gerados pela atividade.

PINTOR	LÍDER Ensino fundamental completo, com experiência
mı́nima de 01 ano.

Local de trabalho: Vale-ES
Horário de trabalho: 07 às 17hs
Descrição das atividades: Liderar as frentes de serviços das atividades de até 02 
(duas) equipes de pintores; Monitorar a limpeza e organização da área de 
trabalho; Elaborar tarefas para a equipe; Emitir relatórios das obras; Controlar a 
alocação de recursos; Atuar junto ao cliente para atender aos serviços; Realizar 
atividades de tratamento de superfı́cie e pintura industrial.

PIZZAIOLO Ensino fundamental completo, experiência de no
mı́nimo 06 meses comprovado em carteira, residir

próximo ao bairro Nova Brası́lia.

Local do Trabalho: Nova Brası́lia/Cariacica.
Horário: 18:00 às 00:15.

RECEPCIONISTA	DE
ESTACIONAMENTO
(SUPERMERCADO)

Ensino fundamental completo, desejável
experiência e estabilidade na carteira. Gostar de

trabalhar com gente, fazer atendimento, ter simpatia no
trato com o público e residir em Cariacica ou Vitória.

Local do Trabalho: Vitória
Horário de Trabalho: 08h às 18h.

TEMPO	DE	TRABALHO	PARCIAL:	
SEGUNDA,	TERÇA	E	QUARTA.

RECEPCIONISTA
(MOTEL)

Ensino fundamental, com experiência mı́nima de 06
meses na função comprovada em carteira, residir

em Cariacica, Vitória ou Vila Velha.
Local do Trabalho: Cariacica
Horário de Trabalho: Escala 12x36 (diurno e noturno)

Descrição das atividades: Atendimento a clientes em Check in e Check out, entre 
outras atividades da recepção.

Em atendimento á PORTARIA MUNICIPAL de nº 003, de 15 de março de 2018 e a Lei Federal de nº 9.029, de 13
de Abril de 1995, fica proibido à veiculação de anúncios de vagas de emprego com requisitos discriminatórios.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Agência do Trabalhador de Cariacica 09/03/2020 a 11/03/2020

SUPERVISOR	DE
MANUTENÇÃO
AUTOMOTIVA

(TRANSPORTADORA)

Ensino superior cursando, conhecimento em
manutenção mecânica de veıćulos pesados e

experiência comprovada em carteira. Desejável
conhecimento do sistema Sênior e RODOPAR.

Local de trabalho: Cariacica.
Descrição das atividades: Supervisionar equipes de manutenção de frota pesada 
(Carretas, Maquinas). Supervisionar equipe de suprimentos e almoxarifado. 
Garantir funcionamento e produtividadedo sertor. Acompanhar ordem de 
serviço, medir e apurar indicadores de resultados, propondo melhorias. Planejar
as revisões preventivas e corretivas.

TRABALHADOR	RURAL Ensino fundamental incompleto, experiência de 01
ano na função comprovada em carteira.

Local de trabalho: Viana.

VENDEDOR
(CLINICA	ODONTOLÓGICA)

Ensino superior em vendas/marketing, experiência
de no mı́nimo 01 ano na função comprovado em

carteira.

Local do Trabalho: Marcilio de Noronha/Viana.
Descrição das atividades: Fechar tratamento odontológico, 1inalização de vendas.

VENDEDOR
(MATERIAL	ELÉTRICO)

Ensino médio completo, com experiência mı́nima
de 06 meses na função comprovada em carteira,

CNH AB,  residir na região de Campo Grande
(Cariacica).

Local do Trabalho: Campo Grande - Cariacica
Horário de Trabalho: 08h ás 18h (Segunda a Sexta) e 8h às 13h (Sábado). 

VENDEDOR Ensino médio completo, experiência comprovada
em carteira em vendas de produtos de refrigeração.

Local do Trabalho: Campo Grande/Cariacica.
Horário: 08:00 às 18:00.
Descrição das atividades: Vendas na área de refrigeração.

Em atendimento á PORTARIA MUNICIPAL de nº 003, de 15 de março de 2018 e a Lei Federal de nº 9.029, de 13
de Abril de 1995, fica proibido à veiculação de anúncios de vagas de emprego com requisitos discriminatórios.
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VAGAS	PARA	PESSOAS
COM	DEFICIÊNCIA

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

POSSUIR	LAUDO	MÉDICO.
ASSISTENTE	DE

RASTREAMENTO-SETOR	DE
TRANSPORTES

PESSOA	COM	DEFICIÊNCIA	Desejável
experiência na área, que resida em Cariacica,

Viana.
Horário: Segunda a Sexta (10:00 ás 20:00) -  44 horas semanais.

ATENDENTE	DE	LOJA
(SUPERMERCADO)

PESSOA	COM	DEFICIÊNCIA
Ensino médio completo, com ou sem experiência

e residir em Vitória ou Serra.

Horário de Trabalho: 08:00 às 17:20.
Descrição das atividades: Embalar e entregar mercadorias e repor 
mercadorias.

AUXILIAR	DE	BRITAGEM
(RECRUTADORA)

PESSOA	COM	DEFICIÊNCIA
Ensino médio completo, com ou sem experiência

e ser morador de Serra ou Vitória.

AUXILIAR	DE	INSTALAÇÃO PESSOA	COM	DEFICIÊNCIA
Ensino médio completo, com experiência

mı́nima de 06 meses, 
CNH B.

Descrição das atividades: Auxiliar nas instalações de equipamentos de TV e 
internet em estabelecimentos comerciais, industriais e residenciais. Apoiar 
o encarregado nas baixas das atividades e manuseio de equipamentos 
seguindo as diretrizes da empresa e contratante

AUXILIAR	DE	SERVIÇOS
GERAIS

(PRESTADORA	DE
SERVIÇOS)

PESSOA	COM	DEFICIÊNCIA
	Ensino fundamental completo, experiência

mı́nima 06 meses na função comprovado em
carteira e  necessário ter disponibilidade de

trabalhar por escala.

Disponibilidade de trabalhar em escala.  
Descrição das atividades: Limpeza em geral, escolas, shopping, hospitais.

AUXILIAR	DE	SERVIÇOS
GERAIS

PESSOA	COM	DEFICIÊNCIA
Ensino fundamental incompleto, com

experiência na função ou como ajudante de
obras e ser morador de Cariacica.

Em atendimento á PORTARIA MUNICIPAL de nº 003, de 15 de março de 2018 e a Lei Federal de nº 9.029, de 13
de Abril de 1995, fica proibido à veiculação de anúncios de vagas de emprego com requisitos discriminatórios.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Agência do Trabalhador de Cariacica 09/03/2020 a 11/03/2020

AUXILIAR	DE	TRANSPORTE
(TRANSPORTADORA)

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.

AUXILIAR	SERVIÇOS	GERAIS PESSOA	COM	DEFICIÊNCIA
Ensino fundamental completo, com experiência e

ser morador de Cariacica ou Vila velha.
Local do Trabalho: Vila Velha (Rod. Darly Santos)
Horário de Trabalho: 08h às 18h (Inicialmente)

Descrição das atividades: Auxiliar na limpeza em geral de ambientes 
internos da 1ilial.

EMPACOTADOR
(SUPERMERCADO)

PESSOA	COM	DEFICIÊNCIA
Ensino fundamental completo, com ou sem

experiência e residir em Cariacica.

INSTALADOR PESSOA	COM	DEFICIÊNCIA
Ensino médio completo, com experiência

mı́nima de 06 meses, CNH B.

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.


