
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Agência do Trabalhador de Cariacica 13/01/2020 a 17/01/2020 

 

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

de Abril de 1995, fica proibido à veiculação de anúncios de vagas de emprego com requisitos discriminatórios. 

  
 

 

 

VAGAS 

 
QUA 

PRÉ-REQUISITOS 
FORNECIDOS PELAS 

EMPRESAS, A EXPERIÊNCIA 
TEM QUE SER COMPROVADA 

EM CARTEIRA.  

AJUDANTE DE 
MANUTENÇÃO 

(TRANSPORTADORA) 

01 Ensino fundamental completo, 
com experiência de 06 meses na 

função e ser morador de Cariacica 
ou Viana. 

 

AJUDANTE DE 
MOTORISTA 

(DISTRIBUIDORA DE 
ALIMENTOS) 

01 Ensino fundamental incompleto, 
com um ano de experiência em 
entrega de mercadorias e ser 

morador de Cariacica. 
Descrição das atividades: Conferência de notas fiscais; vistoriar 
mercadorias nos paletes, posicionar embalagens de acordo com 
as orientações; verificar previamente local de entrega dos 
produtos; separar e entregar encomendas segundo o destino; 
realizar transbordo de mercadorias; movimentar mercadorias 
para o interior de caminhões; descarregar mercadorias e 
preencher o diário de bordo. 

ANALISTA FISCAL 
 

01 Ambos os sexos, superior em 
ciências contábeis, com 

experiência de um ano e meio na 
função e ser morador próximo de 

Vila Velha. 
 

APONTADOR DE OBRAS 
(CONSTRUÇÃO CIVIL) 

01 Ensino médio completo, com 
experiência. 

 
Local do Trabalho: Grande Vitoria 
Residir em: Grande Vitoria 
Horário de Trabalho: 7:00 as 17:00 

 
Descrição das atividades: Compras, controle de cartões de ponto, 
recebimento e controle de material, habilidade em lidar com 
pessoal. 

 

ARTEFINALISTA 
 

01 
 

Ambos os sexos, ensino médio 
completo, experiência mínima de 6 

meses, ter conhecimento na área 
de gráfica. 
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ARTIFICE 

(PRESTADORA DE 
SERVIÇOS) 

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

ser morador de Cariacica. (Residir 
próximo ao bairro São Conrado). 

Horário de Trabalho: 08 AS 17hs 

ASSISTENTE DE M&A 
SENIOR-LOGÍSTICA 

 

01 
Ambos os sexos, superior completo 

ou em andamento e com experiência 
mínima de 06 meses na área de 

logística. 

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. 

ATENDENTE 

(COMÉRCIO) 

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

ser morador de Cariacica. 
Local do Trabalho: Campo grande  

Horário de trabalho: segunda a sexta 9:00 as 18:00 
sabado de 9:00 as 15:00 

Descrição das atividades: : Atender com qualidade clientes 

presencialmente e via telefone; Processa e gerencia pedidos de 

clientes; Cadastra clientes; Promove os serviços da empresa 

através de lives e propagandas nas redes sociais da empresa, 

Prospecta clientes. 

ATENDENTE DE LOJA DE 
CONVENIÊNCIA 

(POSTO DE 
COMBUSTÍVEL) 

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

vendas. 
 
Horário de Trabalho: ESCALA 12X36 – 7:00 ÀS 19:00 OU 
06:00 ÀS 18:00 

Descrição das atividades: caixa atendente, atender 
clientes, fazer reposição e abastecimento de mercadoria, 
etiquetar produtos, verificar organização de produtos, 
deixar a loja limpa e organizada, verificar validade de 
produtos na loja para evitar vencimento dos mesmos, 
fazer salgados e abastecer a estufa de salgados. 
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AUXILIAR DE COZINHA 
 (LANCHONETE E 
HAMBURGUERIA)  

 

01 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 COZINHA 

 

01 Ensino fundamental incompleto, 
com experiência mínima de 01 ano 

e ser morador de Vila Velha, 
Vitória ou Cariacica. 

Horário de trabalho: 06:30 as 14:30hs 

 

AUXILIAR DE GRÁFICA 
 

01 Ambos os sexos, ensino 
fundamental incompleto, 

experiência mínima de 6 meses, 
ter conhecimento na área de 

gráfica será um diferencial. Ser 
interessado e proativo. 

 

AUXILIAR DE MECÂNICO 
DE MANUTENÇÃO 

 

05 Ensino médio completo e com 
experiência mínima de 01 ano na 

função. 
Descrição das atividades: Auxiliar na manutenção 
preventiva e corretiva em equipamentos de ar 
condicionado. 

AUXILIAR DE SERVIÇOS 
GERAIS 

 

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

comprovada em carteira e ser 
morador de Cariacica ou Vila 

Velha. 
 

AUXILIAR DE SERVIÇOS 
GERAIS 

(TRANSPORTADORA) 

 

01 Ensino fundamental completo, 
com experiência de 01 ano na 

função comprovada em carteira e 
ser morador de Cariacica ou Viana. 
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AUXILIAR DE SUSHIMAN 
(RESTAURANTE 

SHOPPING) 

01 Ensino médio completo, vivência 
profissional com restaurantes de 

culinária oriental, desejável curso de 
produção de sushis e disponibilidade 

de horário para trabalhar em 
shopping. 

 

AUXILIAR DE VENDAS 
(COMÉRCIO) 

01 Ambos os sexos, ensino médio 
completo, experiência mínima de 
08 meses em vendas na carteira. 

 
BARMAN 

(BAR E RESTAURANTE) 
 

01 Ambos os sexos, ensino fundamental 
incompleto, com experiência mínima 
de 06 meses e ser morador próximo 

ao bairro Bandeirantes Cariacica. 

Horário de trabalho: 18 às 23hs 

 

CHAPEIRO 
(LANCHONETE E 

HAMBURGUERIA) 
 

01 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 DE 
MERCADORIAS 

 

01 Ensino médio completo, com ou sem 
experiência e ser morador de 

Cariacica ou Vila Velha. 

COORDENADOR DE 
SALÃO 

(RESTAURANTE 
SHOPPING) 

01 Experiência com coordenação de 

equipe, vivência no ramo de 

restaurante, perfil comunicativo, 

ter disponibilidade para trabalhar 

em shopping. 

Escala: 6x1 das 08 as 16:20hs. 
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 COZINHEIRA 

 

01 Ensino fundamental incompleto, 
com experiência mínima de 01 ano 

e ser morador de Vila Velha, 
Vitória ou Cariacica. 

Horário de trabalho: 06:30 as 
14:30hs 

 

COZINHEIRA 

 

01 Ensino fundamental completo, 
com experiência mínima de 01 e 
meio com comida de boteco, tira 

gosto (rabada, moela, etc) 

ELETRICISTA DIESEL 

(TRANSPORTE COLETIVO) 

01 Ensino médio completo, com 
experiência na função (veículo 

diesel). 

  ESTÁGIO  

(INSTITUTO) 

02 Cursando técnico em 
turismo/hotelaria ou hospedagem 

(1º ao 3º módulo) 
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). 

Local do Trabalho: VITÓRIA (PRAIA DO SUÁ) 

Residir em: GRANDE VITÓRIA 

Horário de Trabalho: 16h às 21h15 (Segunda à Sábado) 

ESTÁGIO 

(INSTITUTO) 

01 Cursando administração/recursos 
humanos ou hotelaria  

Local do Trabalho: VITÓRIA (PRAIA DO CANTO) 

Residir em: GRANDE VITÓRIA 

Horário de Trabalho: 8h às 13h (Segunda à Sexta) e 9h às 
13h (Sábados) 

ESTÁGIO – FINANCEIRO 
(DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS) 

 

01 Cursando administração ou ciências 
contábeis a partir do 3° período. 

Horário de trabalho: Segunda a sexta 
de 09 às 16hs. 
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ESTÁGIO DE ENSINO 
MÉDIO 

(INSTITUTO) 

02 Estudantes a partir do 1º ano do 
ensino médio ou EJA. 

Requisitos: possuir conhecimento básico no Pacote Office. 

Local do Trabalho: VITÓRIA (PRAIA DO CANTO) 

Horário de Trabalho: 7h às 12h (Segunda à Sexta) 

ESTÁGIO TÉCNICO EM 
ADMINISTRAÇÃO 

(INSTITUTO) 

01 Cursando técnico em 
administração (1º ou 2º módulo) 

ou ensino médio integrado ao 
técnico em administração (1º ou 
2º ano noturno), ser morador de 

Cariacica ou Vila Velha. 
Descrição das atividades: auxiliar na área administrativa 

Requisitos: estudar à noite; possuir conhecimento básico em 
Excel e Office em geral; ter iniciativa; ser responsável, assíduo e 
pontual com os horários e trabalhos; saber comunicar-se bem 
tanto na forma escrita quanto verbal; obrigatório possuir 16 ou 
17 anos recém completados. 

Local do Trabalho: VILA VELHA (ARAÇAS) 

Horário de Trabalho: 10h às 17h (Segunda à Sexta) 

ESTOQUISTA 

  

01 Ensino fundamental completo, 
com experiência na área mínima 

de 01 ano e ser morador de 
Serra. 

 

FRENTISTA 

(POSTO DE 
COMBUSTÍVEL) 

05 Ensino médio completo com ou 
sem experiência. 

Local de trabalho: Vitória 

Horário de Trabalho: Escala 12X36 – 7:00 ÀS 19:00 ou 
06:00 ÀS 18:00 

FRESADOR 
(USINA E PRESTADORA DE SERVIÇOS) 

 

02 Ambos os sexos, ensino médio e 
curso técnico profissionalizante, CNH 

B, com experiência mínima de 01 
ano. 

Descrição das atividades: Opera equipamentos de usinagem, 
regulando a rotação e avanço conforme material e ferramentas 
utilizadas, para produzir ou recuperar as peças avariadas; 
confecciona peças em geral, consultando desenhos e croquis, 
para repor as solicitações; recupera peças danificadas, usinando 
pontos e confeccionando partes difíceis, para permitir sua 
reutilização e evitar gastos com aquisição; mede as peças a serem 
confeccionadas, utilizando trena, escala, paquímetro e 
micrômetro, para obter dados necessários à execução das 
atividades; executa a limpeza da área, removendo limalhas, 
poeira, detritos, utilizando material apropriado, para deixá-la em 
condições de uso e segurança. 
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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.  

 

INSTALADOR DE TOLDO 
 (COMÉRCIO DE TOLDOS, 

GALPÕES E TENDAS). 
 

01 Ensino fundamental incompleto, CNH 
A/D, com experiência mínima de 01 

ano e ser morador de Cariacica. 

Local do Trabalho: Flexal I, Cariacica-ES  

Horário de Trabalho: Segunda a sexta 07:30 
as 17:30 / sexta 07:30 as 16:30. 

 

LAVADOR DE VEÍCULOS 
 

03 
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 
 

02 Ensino fundamental completo e 
com experiência. 

 

MECANICO 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. 
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MECÂNICO DIESEL 

(TRANSPORTE 
COLETIVO) 

01 Ensino médio completo, com 
experiência na função (veículo 

diesel). 

MECÂNICO INDUSTRIAL 
 

01 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, lubrificar e documentar 
informações técnicas. 

 

MECÂNICO MONTADOR 

 

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

residir na grande vitória. 
Local do Trabalho: Cariacica 

Horário de Trabalho: Segunda a sexta, 7:30h as 17:30h 

Descrição das atividades: Montagem de válvulas 
pneumáticas, cuícas de freio e compressores de ar 
(caminhões e ônibus).  

MOTORISTA DE CARRETA 
(TRANSPORTADORA) 

 

20 Ensino fundamental completo, 
experiência de 06 meses na função 
comprovada em carteira e possuir 

CHN “E”. 
 

MOTORISTA DE ENTREGA 

 

01 Ensino fundamental completo, 
com um ano de experiência em 

entrega de mercadorias, CNH D e 
ser morador de Cariacica. 

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 PÁ 
CARREGADEIRA 

 

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

Cariacica. 

 OPERADOR DE 
RETROESCAVADEIRA 

(TRANSPORTADORA) 

 

01 Ensino fundamental completo, 
com experiência de 06 meses na 
função comprovada em carteira. 

 
 

OPERADOR DE 
TELEMARKETING ATIVO 

(TELECOMUNICAÇÃO) 

  
 

20 Ambos os sexos, ensino médio 
completo, necessária experiência 

com vendas por telefone 
comprovada em carteira, maiores 

de 18 anos e residir na Grande 
Vitória. 

Local: Vitória. 
 

ORIENTADOR 
COMERCIAL 

(INSTITUTO) 
 

03 Ambos os sexos, ensino médio 
completo ou superior, experiência 

em vendas. 
Venda de cursos 

profissionalizantes será um 
diferencial. 

 

PINTOR 
 

01 
Ensino médio completo, com 

experiência mínima de 01 ano, ser 
morador de Serra ou Vitória. 

Descrição das atividades: Analisar e preparar as superfícies 
a serem pintadas, sendo através de jateamento mecânico ou 
de equipamento rotativo manual. Acompanhar o processo de 
pintura automática através de polimerização, realizar 
pintura com pistola pneumática ou manualmente em 
quaisquer superfícies. 

 

PIZZAIOLO 
(BAR E RESTAURANTE) 

 

01 Ambos os sexos, ensino fundamental 
incompleto, com experiência mínima 
de 06 meses e ser morador próximo 

ao bairro Bandeirantes Cariacica. 

Horário de trabalho: 18 as 23hs 
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POLIDOR DE VEÍCULOS 
  

03 
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. 

REPOSITOR 
 

06 Ensino médio completo, 01 ano de 
experiência na Carteira, ser 

morador de Cariacica.  
 

SALGADEIRA 
(LANCHONETE) 

 

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

03 anos na função.  

 

 SERRALHEIRO DE TOLDO 
 (COMÉRCIO DE TOLDOS, 

GALPÕES E TENDAS). 
 

01 Ensino fundamental incompleto, CNH 
A/D, com experiência mínima de 01 

ano e ser morador de Cariacica. 
Local do Trabalho: Flexal I, Cariacica-ES  

Horário de Trabalho: Segunda a sexta 07:30 as 17:30 / sexta 
07:30 as 16:30. 

 

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) 
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TECNICO DE INSTALAÇÃO 
E MANUTENÇÃO DE REDE 

TRAINEE  

 

05 Ensino médio completo, CNH A B, 
com experiência e ser morador da 
Serra/ES. 

Horário de Trabalho: Segunda a Sexta 07 às 
16h / Sábado 07 às 11h (disponibilidade de 
horário). 

 

Descrição das atividades: Executar as demandas de 
instalação e configuração da internet nas casas dos clientes 
varejo, cumprir a rota determinada por seu supervisor, estar 
equipado para a execução do serviço, fazer a instalação e a 
limpeza após a conclusão, reportar ao superior toda e 
qualquer ocorrência, fazer bom uso do (s) veículo (s) e 
demais equipamentos disponibilizados pela empresa para o 
mesmo. 

TÉCNICO EM 
INFORMÁTICA 

(EMPRESA DE INFORMÁTICA) 

 

02 Ensino médio completo e com 
experiência na função. 

 

TÉCNICO EM REPARO E 
MANUTENÇÃO DE 
COMPUTADORES 

(EMPRESA DE INFORMÁTICA) 

 

02 Ensino médio completo e com 
experiência na função. 

 

TÉCNICO EM SEGURANÇA 
ELETRÔNICA 

(EMPRESA DE INFORMÁTICA) 

 

02 Ensino médio completo e com 
experiência na função. 

 

TÉCNICO SEGURANÇA DO 
TRABALHO 

 

01 Ensino superior ou técnico, CNH B, 
experiência de 01 ano e ser 

morador de Cariacica ou Vitória. 

TROCADOR DE OLEO 

(POSTO DE 
COMBUSTÍVEL) 

01 Ensino médio completo com   
experiência. 

 

Local de trabalho: Vitória 

Horário de Trabalho: Escala 12X36 – 7:00 ÀS 19:00 ou 
06:00 ÀS 18:00 

Descrição das atividades: Fazer abastecimento de 
veículos, atender clientes, verificar frente do carro, 
oferecer produtos da troca de óleo. 
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de Abril de 1995, fica proibido à veiculação de anúncios de vagas de emprego com requisitos discriminatórios. 

  
 

 

VENDEDOR 

(DISTRIBUIDORA) 

01 Ambos os sexos, ensino médio 
completo, com experiência na área 

e em vendas por telefone e ser 
morador de Cariacica. 

 

VENDEDOR EXTERNO 
 

02 Ambos os sexos, ensino médio 

completo, CNH B, com ou sem 

experiência. 

Local do Trabalho: Externo – todo 

o estado 

Horário de Trabalho: 7:30 as 17:30 

VENDEDOR EXTERNO 
 

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

meses na função. 

 

VENDEDOR INTERNO E 
EXTERNO 

 

05 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. 
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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 DE CARGA E 

DESCARGA 

(TRANSPORTADORA) 

01 PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

Ensino fundamental completo, com 
ou sem experie ncia. 

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 DE DEPÓSITO 

 

05 PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

Ensino me dio incompleto, com 
experie ncia na a rea e ser morador 

de Cariacica. 
 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
 

04 PESSOA COM DEFICIÊNCIA  
Ambos os sexos, ensino médio 

completo, com experiência de 06 
meses. 

 
Local do Trabalho: Cariacica – Es  

Horário de Trabalho: Segunda à sexta horário à definir – 4 
horas de trabalho.  

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 
 

01 PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

Ambos os sexos, ensino 
fundamental completo, com 
experie ncia de 06 meses e ser 

morador de Serra. 
 

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO  02 PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

Ensino me dio completo, com 
experie ncia na a rea e ser morador 

de Cariacica. 
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AUXILIAR DE PRODUÇÃO  
 

02 PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
Ambos os sexos, ensino fundamental 
completo, com ou sem experiência. 

 
Descrição das atividades: Auxiliar no processo de produção, 
podendo embalar, colocar e retirar latas dos cestos, em pé, limpeza 
do local, etc. 

 

AUXILIAR DE SERVIÇOS 
GERAIS 

 

01 PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

Ambos os sexos, ensino 
fundamental, com experie ncia em 

limpeza. 
 

AUXILIAR DE 
TRANSPORTE 

(TRANSPORTADORA) 

 

01 PESSOA COM DEFICIÊNCIA  
Ensino fundamental completo, com 

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

Descrição das atividades: Carregar caminhão e 
descarregar. 

 

OPERADOR DE 
TELEMARKETING ATIVO 

(TELECOMUNICAÇÃO) 

  
 

10 PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

Ambos os sexos, ensino me dio 
completo ou cursando, necessa ria 

experie ncia com vendas por 
telefone comprovada em carteira, 
maiores de 18 anos e residir na 

Grande Vitória. 
Local: Vitória. 

 
PORTEIRO 

 
01 PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

Ensino médio completo, com ou 
sem experiência. 

 

TÉCNICO SEGURANÇA DO 
TRABALHO 

 

01 PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

Ensino superior ou técnico, CNH B, 
experiência de 01 ano e ser 

morador de Cariacica ou Vitória. 
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MANTENEDOR DE 
PRODUÇÃO 

 

01 PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

Ensino médio completo, com 
experiência de 06 meses e ser 

morador de Cariacica ou Viana. 

 
Local do Trabalho: Viana 

Horário de Trabalho: Ter Disponibilidade (Irá 
trabalhar por turno) 

 

Descrição das atividades: Apoio na produção  

 


