
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Agência do Trabalhador de Cariacica 09/12/2019 a 13/12/2019 

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 GERAL-
CARGA E DESCARGA 

(LOGÍSTICA) 
 

02 Ensino médio completo ou cursando, com 
experiência mínima de 01 ano na função 

e ser morador de Cariacica, Vitória ou Vila 
Velha. 

 

BABA 
 

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

Local do Trabalho: Vitória 

Horário de Trabalho: Disponibilidade para dormir 
de segunda a sábado 

Descrição das atividades: Cuidados com crianças 
(2 crianças – 3 meses e 3 anos), lavar e passar 
roupas das crianças 

 

MOTORISTA DE 
CARRETA 

(TRANSPORTADORA) 
 

20 Ensino fundamental completo, 
experiência de 06 meses na função 

comprovada em carteira e possuir CHN 
“E”. 

 
 

 

ASSISTENTE 
COMERCIAL 

 

01 Ambos os sexos, ensino médio completo 
e com experiência mínima de 06 meses. 

Local do Trabalho: Cariacica 

Residir em: Grande Vitória 

 

Descrição das atividades: Divulga promoções de vendas aos 
vendedores internos e acompanha o desenvolvimento destas, realiza 
o acompanhamento das metas, dá suporte a equipe, atendendo e 

esclarecendo dúvidas daqueles e de clientes. 
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ASSISTENTE DE M&A 
SENIOR 

 

01 Ambos os sexos, superior completo ou em 
andamento completo e com experiência 

mínima de 06 meses. 

Local do Trabalho: Cariacica 

Residir em: Grande Vitória 

 Descrição das atividades: Realiza serviços de movimentação e 
aferição de estoques de mercadorias, com foco no recebimento, 

estocagem e inventários (mercadorias revenda e garantias), bem 
como conservação e limpeza das instalações e equipamentos da 
empresa. Substitui o Supervisor de M&A na ausência do mesmo, 

limitado à gestão de cunho operacional e rotineiro, na coordenação, 
acompanhamento e orientação dos Assistentes de M&A Júniores e 
Plenos para execução de todas as tarefas a eles relacionadas. 

Realiza outras atividades afins ao setor de M&A ou aquelas que se 
fizerem necessárias para apoio em outros setores da empresa, de 
acordo com orientação do Superior Hierárquico. 

 

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 COZINHA  
(PADARIA) 

 

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

carteira e ser morador de Cariacica. 

Local do Trabalho: Cariacica 

Horário de Trabalho: escala  

 

AUXILIAR DE CAIXA 
(BAR) 

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

morador próximo de Jardim Camburi. 

Horário de Trabalho: 17:00 As 00:00 
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AUXILIAR DE COZINHA 
 (LANCHONETE E 
HAMBURGUERIA)  

 

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

(não é obrigatório na CTPS), 
disponibilidade de horário noturno e ser 

morador de Cariacica. 
 

AUXILIAR DE 
MANUTENÇÃO 

(HOSPITAL) 
 
 

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

ano na função comprovado em 
carteira. 

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 
MARCENEIRO 

 

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

Cariacica.  

AUXILIAR DE 
SUSHIMAN 

 

01 Ensino médio completo, vivência 
profissional com restaurantes de culinária 
oriental, desejável curso de produção de 
sushis e disponibilidade de horário para 

trabalhar no shopping Vitória. 
 

AUXILIAR 
DEPARTAMENTO 

PESSOAL 
 

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

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

 

AUXILIAR 
PLANEJAMENTO E 

CONTROLE 
(TRANSPORTE 

COLETIVO) 

01 Ambos os sexos, ensino médio 
completo, disponibilidade de horário 

para trabalhar em escala e necessário 
conhecimento com sistema Globus. 
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BALCONISTA  
(PADARIA) 

 

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

carteira e ser morador de Cariacica. 

Local do Trabalho: Cariacica 

Horário de Trabalho: escala  

 

BALCONISTA DE 
FARMACIA 

(DROGARIA) 

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

residir em Cariacica. 

Horário de Trabalho: 14:30 AS 22:00 

 

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) 

 
 

02 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: Fazer liberação e 
efetuar limpeza das suítes e outras dependências. 

 

CHAPEIRO 
(LANCHONETE E 
HAMBURGUERIA) 

 

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

(não é obrigatório na CTPS), 

disponibilidade de horário noturno e ser 
morador de Cariacica. 

 

CONFERENTE 
(LOGÍSTICA) 

 
 

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

meses comprovado em carteira. 
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COSTUREIRA 
PILOTISTA 

(CONFECÇÕES) 
 
 

01 Ensino médio completo, experiência de 
no mínimo 01 ano comprovado em 

carteira, residir em Vila Velha. 

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

COZINHEIRA 
(PADARIA) 

 

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

carteira e ser morador de Cariacica. 

Local do Trabalho: Cariacica 

Horário de Trabalho: escala  

COZINHEIRO 
 

02 Ambos os sexos, ensino médio/ Técnico, 
curso área gastronômica, com experiência 

mínima de 01 ano e residir em Viana, 
Cariacica, Vitoria ou Vila Velha.  

 
Categoria de CNH: Diferencial 
Horário de Trabalho: 07:00h as 15:30h / 14:30h as 
23:00h  
Local do Trabalho: Jucu/ Viana- ES 

 

DIVULGADOR 
INTERNO 

 

02 Ambos os sexos, ensino médio completo, 
com experiência mínima de 06 meses.  

Local de trabalho: Vitória 

Descrição das atividades: Realizar venda com foco nos 
serviços da empresa, prospecção de cliente, 
agendamentos, atendimento e negociação. 

E-COMMERCE  
(VENDAS ON LINE) 

(CONFECÇÕES) 
 

 

01 Ensino médio completo, experiência de 
no mínimo 01 ano comprovado em 

carteira. 

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

 

ELETRICISTA DIESEL 
(TRANSPORTE 

COLETIVO) 
 

01 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 

  

01 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 
DEPÓSITO 

(TRANSPORTADORA) 

01 Ensino Médio Completo, desejável 
conhecimento intermediário em Excel, 

necessário experiência na área de 
Transporte. 

Local: Viana – ES 

 

ENFERMEIRO 
(HOSPITAL) 

01 Ambos os sexos, graduação em 
enfermagem concluída com Coren ativo e 

experiência hospitalar. 

 

ENFERMEIRO CME 
(HOSPITAL) 

01 Ambos os sexos, graduação em 
enfermagem concluída com Coren ativo e 
experiência hospitalar, para trabalhar na 

serra. 
 

ESTÁGIARIO 
TECNICO EM 

ELETROTECNICA OU 
EM AUTOMOÇÃO 

 

01 Ambos os sexos, cursando técnico em 
eletrotécnica ou em automoção e ser 
morador de Cariacica, Viana ou Vila 

Velha. 
 

Horário de Trabalho: 8H ÀS 17H 

Descrição das atividades: Auxiliar em manutenções 

elétricas preventivas, no desenvolvimento e implantação de 
projetos elétricos e de automação industrial. 
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ESTÁGIO 
ADMINISTRAÇÃO OU 

CIÊNCIAS 
CONTÁBEIS 

 

02 Ambos os sexos, cursando administração 
ou ciências contábeis (a partir do 3º 

período) 

Local do Trabalho: VILA VELHA (PRAIA DE ITAPUÃ) 
Horário de Trabalho: 9h às 16h (Segunda à Sexta) – 1h de 
intervalo 
 
Descrição das atividades: auxiliar no recebimento de 
contas a pagar e receber; auxiliar no arquivamento de 
documentos. 

Requisitos: possuir conhecimento no Pacote Office (Word e 
Excel); ser comunicativa. 

ESTÁGIO DE 
CIÊNCIAS 

BIOLÓGICAS 
 

02 Ambos os sexos, cursando ciências 
biológicas (do 3º ano ao 6º período) local 

do trabalho: Vitória (Enseada do Suá). 

Residir em: GRANDE VITÓRIA 
Horário de Trabalho: 13h às 17h30 (Segunda à Sexta) 
 
Descrição das atividades: auxiliar professor em sala de 
aula 
 

ESTÁGIO DE 
CIÊNCIAS 

CONTÁBEIS 
 

01 Formação técnica contábil, a partir do 5° 
período. 

Contrato 6h/dia (seg-sexta) 
Duração: 6 meses (renovável) 
 

ESTÁGIO DE 
GEOGRAFIA 

 

02 Ambos os sexos, cursando geografia (do 
3º ano ao 6º período). 

Local do Trabalho: VITÓRIA (ENSEADA DO SUÁ) 
Residir em: GRANDE VITÓRIA 
Horário de Trabalho: 13h às 17h30 (Segunda à Sexta) 
 
Descrição das atividades: auxiliar professor em sala de 
aula 

 

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). 
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ESTÁGIO EM 
ADMINISTRAÇÃO 

 

02 Ambos os sexos, cursando administração/ 
processos gerenciais (1º ou 2º ano). 

Local do Trabalho: VITÓRIA (PRAIA DO SUÁ) 
Horário de Trabalho: 16h às 21h15 (Segunda à Sábado) 
 
Descrição das atividades: auxiliar no atendimento 
telefônico e receptivo; 

- auxiliar no atendimento no atendimento aos clientes; 
auxiliar nas demais atividades administrativas do hotel. 

Requisitos: possuir habilidade e facilidade de 
comunicação, boa apresentação pessoal, simpatia e 
carisma, possuir conhecimento no Pacote Office (Word e 
Excel). 

ESTÁGIO EM 
FOTOGRAFIA, 
JORNALISMO, 

MARKETING ou 
PUBLICIDADE E 
PROPAGANDA. 

 

02 Ambos os sexos, cursando fotografia, 
jornalismo, marketing ou publicidade e 

propaganda (do 3º ao 6º período). 

Local do Trabalho: VILA VELHA (PRAIA DA COSTA)                                                            
Horário de Trabalho: 30h semanais a combinar (Segunda à 
Sexta) 

Descrição das atividades: auxiliar na criação de conteúdo; 
auxiliar no planejamento de SEO; auxiliar na gravação de 
entrevistas e gravação de vídeos e auxiliar no 
desenvolvimento de marketing de conteúdo. 

Requisitos: possuir conhecimento básico no Pacote Office. 

 

ESTÁGIO EM 
HISTÓRIA 

 

02 Ambos os sexos, cursando história (do 3º 
ano ao 6º período). 

Local do Trabalho: VITÓRIA (ENSEADA DO SUÁ) 
Horário de Trabalho: 13h às 17h30 (Segunda à Sexta) 

Descrição das atividades: auxiliar professor em sala de 
aula 

ESTÁGIO EM LETRAS 
 

02 Ambos os sexos, cursando letras 
português, letras inglês ou letras espanhol 

(do 3º ano ao 6º período) 

Local do Trabalho: VITÓRIA (ENSEADA DO SUÁ) 
Horário de Trabalho: 13h às 17h30 (Segunda à Sexta) 

Descrição das atividades: auxiliar professor em sala de 
aula 
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ESTÁGIO EM 
MATEMÁTICA 

 

02 Ambos os sexos, cursando matemática 
(do 3º ano ao 6º período). 

Local do Trabalho: VITÓRIA (ENSEADA DO SUÁ) 
Horário de Trabalho: 13h às 17h30 (Segunda à Sexta) 
 
Descrição das atividades: auxiliar professor em sala de 
aula 

ESTÁGIO EM 
TURISMO 

 

02 Ambos os sexos, cursando técnico em 
turismo/hotelaria ou hospedagem (1º ao 

3º módulo) 
 

Local do Trabalho: VITÓRIA (PRAIA DO SUÁ) 
Horário de Trabalho: 16h às 21h15 (Segunda à Sábado) 

Descrição das atividades: auxiliar no atendimento 
telefônico e receptivo; 

- auxiliar no atendimento no atendimento aos clientes; 
auxiliar nas demais atividades administrativas do hotel. 

Requisitos: possuir habilidade e facilidade de 
comunicação, boa apresentação pessoal, simpatia e 
carisma, possuir conhecimento no Pacote Office (Word e 
Excel). 

ESTÁGIO SUPERIOR 
DE CIÊNCIAS 
CONTÁBEIS 

 

01 Ambos os sexos, cursando superior em 
ciências contábeis (4° ao 6° período). 

 
Local do Trabalho: VITÓRIA (SANTA LÚCIA) 

Descrição das atividades: - Auxiliar nos lançamentos 
contábeis e fiscais; auxiliar no lançamento de notas para 
pagamentos no sistema e auxiliar e no arquivo de 
documentos. 

Requisitos: possuir conhecimento no Pacote Office (Word e 
Excel) e experiência na área. 

 

ESTOFADOR 
 

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

morador de Cariacica. 

FARMACÊUTICO 
(FARMACIA) 

 

01 Com experiência mínima de 01 ano, 
formação na área e ser morador da 

Grande vitória. 

Local de trabalho: Cariacica Sede 

Descrição das atividades: Responsabilidade 
técnica, atendimento, orientação e etc. 
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FISCAL DE LOJA 
(LOJA) 

01 Ensino médio completo, com experiência 
como fiscal de loja, disponibilidade de 

horário para trabalhar em shopping e ser 
morador de Cariacica ou Viana. 

Local do trabalho: Shopping Moxuara 

Horário de trabalho: 14:00 / 22:20 

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. 
 

INSTALADOR DE 
SOM, ACESSÓRIOS E 

INSUL-FILM 
(COMÉRCIO) 

 

01 Ambos os sexos, ensino fundamental 
completo, experiência mínima de 02 
anos 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.  

 

LAVADOR DE 
VEÍCULOS 

 

04 Ambos os sexos, ensino fundamental 
completo, ter experiência (não precisa ser 

em carteira), disponibilidade de horário 
para trabalhar em shopping.  

Local de trabalho: Vila Velha ou Serra  

Descrição de atividades: Limpeza automotiva 
interna e externa, limpeza de bancos, motor, teto 
e polimento de pintura. 

MANICURE 
 

03 Ensino fundamental completo e com 
experiência. 

 
 

MARCENEIRO 
 
 
 
 

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

Cariacica.  
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MECÂNICO 
(TRANSPORTE 

COLETIVO) 
 

01 Ensino médio completo, disponibilidade 
de horário para trabalhar em escala e 
necessário experiência na função em 

carro diesel. 

MECÂNICO 
ALINHADOR 

(AUTO CENTER) 

01 Ensino fundamental completo, 
experiência na área acima de 06 

meses. 
 

 MECÂNICO DE 
CARRETAS 

 

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

de Cariacica ou Viana. 

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

Local do Trabalho: Viana 

MECÂNICO DIESEL 
(TRANSPORTADORA) 

 

02 Ensino fundamental incompleto, com 
experiência mínima de 02 anos. 

Local do Trabalho: Novo Horizonte - Serra 
Residir em: Grande Vitória 
Horário de Trabalho: Escala ou Administrativo 
 
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. 

 

MENOR APRENDIZ 
(SUPERMERCADO) 

 

03 A partir do 9° ano em diante, 14 a 18 anos 
e ser morador de Vila Velha ou Cariacica. 

 MONTADOR DE 
CARRETAS 

 

01 Ensino médio completo, com experiência 
acima de 01 ano na carteira e  ser 
morador de Cariacica ou Viana. 

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

Local do Trabalho: Viana 
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MOTORISTA 
 (PAPELARIA) 

 

01 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.  

 

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.  

 

OPERADOR DE 
EMPILHADEIRA 

(TRANSPORTADORA) 

 

01 Ensino Médio completo, curso na Área, 
CNH: D, Disponibilidade de Horário, 

necessário experiência no mínimo de 06 
meses. 

Descrição das atividades: Operar Empilhadeira 

elétrica e a Gás 

 

OPERADOR DE 
EMPILHADEIRA 

ELÉTRICA 
 

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

de Cariacica ou Serra. 
 
Local do Trabalho: Início em Log – VIANA, efetivo no 
TIMS - Serra 
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OPERADOR DE 
PONTE ROLANTE 

 

01 Com experiência em eletroímã. 

 

OPERADOR DE SAC 
(CONFECÇÕES) 

 
 

01 Ensino médio completo, com 
experiência de 01 ano em vendas on-
line, disponibilidade de horário e ser 

morador de Vila Velha ou regiões 
próximas. 

PERFUMISTA DE 
FARMACIA 

(DROGARIA) 

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

residir em Cariacica. 

Horário de Trabalho: 14:30 AS 22:00 

POLIDOR DE 
VEÍCULOS 

 

04 Ambos os sexos, ensino fundamental 
completo, ter experiência (não precisa ser 
em carteira) e disponibilidade de horário 

para trabalhar em shopping. 

Local de trabalho: Vila Velha ou Serra  

Descrição de atividades: Limpeza automotiva 
interna e externa, limpeza de bancos, motor, teto 
e polimento de pintura. 

PROMOTOR EXTERNO 
DE VENDAS  

 

01 Ambos os sexos, ensino médio completo, 
CNH B e com experiência mínima de 06 

meses. 

Local do Trabalho: Cariacica 

Residir em: Grande Vitória 

Descrição das atividades: Desenvolver ações comerciais com 
clientes, identificando oportunidades de negócios, realizando 

campanhas de vendas e propondo ações capazes de aumentar a 
receita de vendas da empresa. 

RECEPCIONISTA 
 

02 Técnico ou superior em administração e 
contábeis, com experiência mínima de 02 

anos e ser morador de Cariacica. 

CNH: AB se possível 

Local do trabalho: São Francisco – Cariacica  

Horário de Trabalho: 07h30min às 17h30min 

Descrição das atividades: Atendimento aos 
clientes (whatsapp – pessoal e telefone) 
conferencia de documentos, e auxílios 
administrativos relacionados à licitação.  
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SALGADEIRA 
(LANCHONETE) 

 

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

experiência mínima de 03 anos na função. 

 

SERRALHEIRO 
 

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

ano na carteira e ser morador de 
Cariacica ou Viana. 

 
 

SOLDADOR DE LONA 
(COMÉRCIO DE 

TOLDOS, GALPÕES E 
TENDAS). 

 

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

Local do Trabalho: Flexal I, Cariacica-ES  

Horário de Trabalho: 07:30 as 17:30 (1h de 
almoço). 

 

SUBSEA EM 
QUALQUER NÍVEL- 
OFFSHORE/EMBARCADO 

 

07 Experiência como Subsea (qualquer 
nível) 

Escolaridade: Mínima formação 
Técnica em Mecânica ou áreas afins. 

Horário de Trabalho: 15 dias embarcado -> média 

12h/dia 

Descrição das atividades: O trabalho do Subsea 
especificamente em nossa empresa atua 
prioritariamente com reparo e manutenção do 
equipamento chamado BOP. É necessário alguns 
cursos e formações específicas (T-HUET, CBSP, NR 
33, NR 35 e outros mais agregam valor ao currículo) 

 

TÉCNICO DE 
ENFERMAGEM 

(INSTITUTO) 
 

02 Ambos os sexos, curso técnico de 
enfermagem, Coren ativo, experiência 
mínima de 45 dias e ser morador de 

Serra, Cariacica ou Vitória. 

Local do Trabalho: Serra com possibilidade para Cariacica 

Descrição das atividades: Auxiliar pessoas com transtorno 
mental no agendamento e condução as consultas, exames, 
realizar curativos, e pequenos procedimentos.  Buscar 
medicações nas farmácias municipais e estaduais, preparar 
para administração. 
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TÉCNICO DE 
ENFERMAGEM 

(HOSPITAL) 

01 Ambos os sexos, curso técnico concluído 
com Coren ativo e experiência em área 

hospitalar. 

 

 

TÉCNICO DE 
ENFERMAGEM DO 

TRABALHO 
(TRANSPORTE 

COLETIVO) 
 

01 Ambos os sexos, curso técnico 
enfermagem com especialização em 

enfermagem do trabalho, Coren ativo e 
desejável experiência na função. 

 

TÉCNICO DE 
ENFERMAGEM 

HEMODINÂMICA 
(HOSPITAL) 

01 Ambos os sexos, curso técnico concluído 
com Coren ativo e experiência em 

hemodinâmica. 

 

TÉCNICO DE MICRO 
TICKET 

 

01 Ensino fundamental completo, com 
experiência mínima de 06 meses em 
configuração micro ticket, ERB, ONU. 

 

TÉCNICO DE 
REFRIGERAÇÃO – 

VAGA TEMPORÁRIA 
 

01 Ambos os sexos, ensino médio, curso 
técnico e com experiência.  

VENDEDOR EXTERNO 
 

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

Local de trabalho: Cariacica 

VENDEDOR EXTERNO 
(TRANSPORTE) 

01 Ambos os sexos, ensino médio completo, 
experiência em vendas e atendimento ao 
cliente, boa comunicação verbal e escrita. 

Local: Viana/ES 

VENDEDOR INTERNO 
(TRANSPORTADORA) 

01 
 
 
 
 
 
 

Ambos os sexos, ensino superior 
completo, desejável conhecimento 
intermediário em Excel, necessário 
experiência na área de vendas em 

serviços de Transportes. 

Local: Viana/ES                                                                                              
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VENDEDOR INTERNO 
 

01 Ambos os sexos, ensino médio completo 
e com experiência mínima de 06 meses. 

Local do Trabalho: Cariacica 

Residir em: Grande Vitória 

Descrição das atividades: Responsável pela divulgação de 
informações, novos fabricantes, produtos e promoções. Acompanha 

o processo de atendimento ao cliente até a conclusão final, 
mantendo o cliente sempre informado de qualquer desvio de 
processo, com um pós vendas conclusivo. 

VENDEDOR INTERNO 
E EXTERNO 

 

14 Ambos os sexos, ensino médio completo, 
experiência será um diferencial, ser 

morador de Vitória, Vila Velha, Cariacica 
ou Viana. 

Local de trabalho: Campo Grande 
 
Descrição das atividades: Vendas de créditos para 
aquisição de imóveis e veículos. 
 

 

VENDEDOR TÉCNICO 
 

02 Ambos os sexos, ensino médio completo, 
com experiência na área especifica com 
câmeras e monitoramento em geral 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. 

VENDEDORA 
 

06 Ensino médio completo, com ou sem 
experiência, ser moradora de Cariacica ou 

Vila Velha. 

Local do Trabalho: Campo Grande ou 
Gloria 

 

VENDEDOR EXTERNO 
 

01 Ensino médio completo, CNH A, possuir 
moto e experiência de 06 meses na 

função. 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Agência do Trabalhador de Cariacica 09/12/2019 a 13/12/2019 

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 PARA 
PESSOAS COM 
DEFICIÊNCIA 

 
QUA 

PRÉ-REQUISITOS FORNECIDOS 
PELAS EMPRESAS, A 

EXPERIÊNCIA TEM QUE SER 
COMPROVADA EM CARTEIRA E 

POSSUIR LAUDO MÉDICO. 
AUXILIAR DE 

SERVIÇOS GERAIS 
 

02 PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
Ensino fundamental incompleto, com 

experiência de 01 ano na função. 
 

Local de trabalho: Cariacica 
 
Descrição das atividades: experiência nos serviços de 
carga e descarga, higienização, conservação e 
manutenção dos caminhões e veículos da Instituição. 

 
AJUDANTE DE CARGA 

E DESCARGA 

(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. 

 

ASSISTENTE DE 
ESTOQUE 

 

01 PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
Ensino médio completo, com ou sem 

experiência. 
 
Horário de Trabalho: 09:40 AS 18:10/ domingo: 
12:50 as 21:10 
Com folga na semana e escala aos domingos. 
 
Descrição das atividades: Receber as 
mercadorias que chegam á loja através de 
caminhão, processar e repor as mercadorias.  

 

ATENDENTE DE SAC 
 (TRANSPORTE 

COLETIVO) 
 

03 PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
Ambos os sexos, ensino médio completo, 
com ou sem experiência, disponibilidade 
de horário e ser morador de Cariacica. 

Local do Trabalho: CARIACICA  
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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 

(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 
COZINHA 

 

02 PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
Ambos os sexos, ensino fundamental 

completo, com experiência de 06 
meses e ser morador de Serra. 

 

AUXILIAR DE 
COZINHA 

 (HOSPITAL) 

01 PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
Ambos os sexos, ensino fundamental 

completo. 
 

AUXILIAR DE LOJA 
 (LOJAS) 

01 PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
Ambos os sexos, ensino médio completo, 
disponibilidade de horário para trabalhar 
em shopping e ser morador de Cariacica 

ou Viana. 

Local do trabalho: Shopping Moxuara                 
Horário de trabalho: 14:00 / 22:20hs 

 

AUXILIAR DE 
MANUTENÇÃO 

(HOSPITAL) 

05 PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
Ambos os sexos, ensino médio completo 

e noção de manutenção em geral. 
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AUXILIAR DE 
OPERAÇÕES 
PORTUÁRIAS 

 

02 Ensino médio completo, com ou sem 
experiência. 

Local do Trabalho: Vila Velha 

Horário de Trabalho: escala 2x2 de 7h as 19h ou 
19h as 7h 

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 

 

02 PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
Ambos os sexos, ensino fundamental 

completo, com experiência de 06 
meses e ser morador de Serra. 

 
 

AUXILIAR DE 
SERVIÇOS GERAIS 

(HOSPITAL) 

01 PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
Ambos os sexos, ensino fundamental 

completo. 

 

AUXILIAR DE 
SERVIÇOS GERAIS 

 

01 PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
Ambos os sexos, ensino médio 

completo, com ou sem experiência. 
 

Contratação imediata 
 
 

EMBALADOR 
(SUPERMERCADO) 

01 PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
Ambos os sexos, ensino fundamental 
completo, com ou sem experiência e 

ser morador próximo de Campo 
Grande. 
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ENFERMEIRO 
(HOSPITAL) 

01 PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
Ambos os sexos, graduação em 

enfermagem concluída com Coren ativo e 
experiência hospitalar. 

 

ENFERMEIRO CME 
(HOSPITAL) 

01 PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
Ambos os sexos, graduação em 

enfermagem concluída com Coren ativo 
experiência hospitalar, para trabalhar na 

serra. 

 

FARMACÊUTICO 
(HOSPITAL) 

04 PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
Ambos os sexos, graduação em farmácia 
concluída com registro ativo no conselho. 

 

FATURISTA 
(HOSPITAL) 

01 PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
Ambos os sexos, ensino médio completo 

e experiência em autorização. 

 

OPERADOR DE CALL 
CENTER 

(FACULDADE) 
 

02 PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
Ambos os sexos, ensino médio 

completo, desejável experiência com 
atendimento ao cliente e 

disponibilidade de horário. 
 
 

OPERADOR DE 
TELEMARKETING 

ATIVO 
(TELECOMUNICAÇÃO) 

  
 

07 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. 
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PORTEIRO 
 

02 PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
Ensino fundamental complete, com 
experiência de 01 ano na função. 

 
Descrição das atividades: controlar a entrada e a saída 
de pessoas. 
Local de trabalho: Cariacica 
 

 

PROMOTOR DE RUA 
 

01 PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
Ambos os sexos, ensino médio completo, 
com experiência de 01 ano e ser morador 

de Cariacica ou Viana. 

Local do Trabalho: Campo grande  

Horário de Trabalho: Segunda a sexta de 8 as 17 e 
sábado de 8 às 12hs. 

Descrição das atividades: Abordar pessoas na rua 
para convencer a realizar tratamento odontológico. 

 

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.  

 

 

REPOSITOR 
(SUPERMERCADO) 

01 PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
Ambos os sexos, ensino fundamental 
completo, com ou sem experiência e 

ser morador próximo de Campo 
Grande. 

 

TÉCNICO DE 
ENFERMAGEM 

(HOSPITAL) 

01 PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
Ambos os sexos, curso técnico concluído 
com Coren ativo e experiência em área 

hospitalar. 
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TÉCNICO DE 
ENFERMAGEM 

HEMODINÂMICA 
(HOSPITAL) 

01 PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
Ambos os sexos, curso técnico concluído 

com Coren ativo e experiência em 
hemodinâmica. 

 

 

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. 

 


