
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Agência do Trabalhador de Cariacica 16/03/2020 a 18/03/2020

VAGAS
PRÉ-REQUISITOS	FORNECIDOS	PELAS

EMPRESAS,	A	EXPERIÊNCIA	TEM	QUE	SER
COMPROVADA	EM	CARTEIRA.

AJUDANTE	DE
MOTORISTA

(DISTRIBUIDORA	DE
ALIMENTOS)

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

mercadorias diversas e residir em Cariacica.

Descrição das atividades: Conferência de notas �iscais; vistoriar mercadorias nos 
paletes, posicionar embalagens de acordo com as orientações; veri�icar 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.

Local do trabalho: Grande Vitória.
Horário de trabalho: Comercial.

ANALISTA	DE	SISTEMAS
(TRANSPORTADORA)

Ensino superior em TI  (Ciência da computação,
sistema de informação ou áreas a�ins), 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 sistemas. Inglês avançado (Conversação intermediário e
leitura �luente).

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 atualização 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.

ASSISTENTE
ADMINISTRATIVO

(COMÉRCIO	E	SERVIÇOS
AUTOMOTIVOS)

Técnico em administração completo ou cursando
superior, com experiência mı́nima de 06 meses e ser

morador de Cariacica.
Horário de trabalho: 8 às 18HS
Descrição das atividades: Lançamento de notas �iscais, alimentação de relatórios 
gerenciais, emissão e controle de notas de entrada e saı́da.

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
ADMINISTRATIVO

(COMÉRCIO	E	SERVIÇOS
AUTOMOTIVOS)

Técnico em administração completo ou superior
cursando, com experiência mı́nima de 06 meses e ser

morador de Cariacica.
Horário de trabalho: 8hs as 17:30 seg-sex. e 8 as 12hs sábado
Descrição das atividades: Lançamento de notas �iscais, alimentação de relatórios 
gerenciais, emissão e controle de notas de entrada e saı́da.

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.

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	COZINHA
(PADARIA)

Ensino fundamental completo, com experiência e ser
morador de Vitória ou Vila Velha.

Horário de trabalho: 06 as 14hs ou 14 as 21:30hs
Local de trabalho: Vila Velha.

AUXILIAR	DE	COZINHA
(RECRUTADORA)

Ensino médio completo, com experiência de no
mı́nimo 01 ano na função em cozinha industrial

comprovada em carteira e residir em Cariacica ou
Viana.

Local do trabalho: Viana.
Horário de trabalho: 7h40 às 16h.

AUXILIAR	DE
EXPEDIÇÃO	–	PRIMEIRO

EMPREGO

 Ensino fundamental completo, sem experiência
(primeiro emprego) e ser morador de Cariacica.

AUXILIAR	DE	LIMPEZA
	(PRESTADORA	DE

SERVIÇO)

Ensino fundamental completo, com experiência
mı́nima de 01 ano e	somente	morador	de	Vitória.

Local do trabalho: Vitória.
Horário de trabalho: 07 às 17:00 – segunda a sexta.

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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Agência do Trabalhador de Cariacica 16/03/2020 a 18/03/2020

AUXILIAR	MECÂNICO
(OFICINA	MECÂNICA)

Ensino fundamental completo, com experiência
mı́nima de 06 meses.

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.

CAPOTEIRO
(LOJA	DE	ACESSÓRIOS

AUTOMOTIVOS)

Ensino fundamental completo, com experiência de 02
anos na função comprovada em carteira.

Descrição das atividades: montagem de banco, forração de volante em couro e fundo 
de veı́culos.
Local do trabalho: Campo Grande - Cariacica.
Horário de trabalho: 8h às 18h– segunda a sexta e 8h às 12h – sábados.

CONSULTOR	DE	VENDAS Ensino médio completo, com experiência mı́nima de
01 ano, CNH B e ser morador de Vila Velha ou

Cariacica.
Descrição das atividades: Prospecção de clientes PJ ao telefone e presencial. Busca de 
novos negócios junto a PJ, atendimento interno aos clientes, realização de relatórios 
de captação e prospecção, visita a clientes.

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	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.

COSTUREIRA
(CONFECÇÃO)

Ensino médio completo, com experiência de no
mı́nimo 01 ano e meio comprovada em carteira e

residir em Vila Velha ou Vitória.
Local do trabalho: Glória - Vila Velha.
Horário de trabalho: 8h às 18h– segunda a sexta.

DESIGNER	GRÁFICO
(CONFECÇÃO)

Ensino médio completo, com experiência de 01 ano na
função comprovada em carteira, habilidade em

programa grá�ico: CorelDraw, Photoshop, Ilustrator e
outros; residir na grande Vitória.

Local do trabalho: Vila Velha.
Horário de trabalho: 08h 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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ELETRICISTA	VEICULAR
(LOGÍSTICA)

Ensino fundamental completo, com experiência
mıńima de 06 meses e residir em Grande Vitória.

Local do Trabalho: Serra/ES
Horário de Trabalho: Escala 3x3

Descrição das atividades: Rotinas de eletricidade veicular, montagem e desmontagem
de equipamentos elétricos
veiculares, manutenção de baterias, metrologia e etc.

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	DE	ENSINO
MÉDIO

Estar cursando o 2° ano do ensino médio, bom em
digitação e informática, idade entre 16 e 17 anos, ser

morador de Cariacica.
Horário de trabalho: 14 às 18hs

ESTÁGIO	DE	ENSINO
MÉDIO

Estar cursando o 2° ano do ensino médio, bom em
digitação e informática, idade entre 16 e 17 anos, ser

morador de Cariacica.

Horário de trabalho: 8 às 12hs

ESTÁGIO	SUPERIOR	EM
COMUNICAÇÃO

Cursando graduação em jornalismo e ou/ publicidade
e propaganda (entre o 3º ao 5º perıódo), habilidade

em programa grá�ico: CorelDraw e Photoshop e Pacote
Of�ice nı́vel básico (Excel, Word, e Power point).
Desejável: curso de fotogra�ia, 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 grá�ico 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 grá�icas (digitais e 
impressas) cobertura e produção fotográ�ica.

ESTÁGIO	TÉCNICO	EM
MECÂNICA

(INDÚSTRIA)

Ambos os sexos, cursando nı́vel técnico em mecânica 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
de Abril de 1995, fica proibido à veiculação de anúncios de vagas de emprego com requisitos discriminatórios.
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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.

ESTOQUISTA
(PADARIA)

Ensino médio completo, com experiência mı́nima de
02 anos e ser morador de Vitória ou Vila Velha.

Horário de trabalho: 06 as 14hs ou 14 as 21:30h.

Local de trabalho: Vila Velha

GARÇOM
(RESTAURANTE)

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

próximo a campo grande.

Horário de trabalho: 16h30 às 0h30
Local de trabalho: Campo Grande/Cariacica.

GERENTE	COMERCIAL
(TRANSPORTADORA)

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

lotação.
Local do Trabalho: Cariacica.

GERENTE
(LANCHONETE	E
HAMBURGUERIA)

Ensino médio completo, formação em gestão é um
diferencial, com experiência de 01 ano em carteira e

ser morador de Vila Velha.
Horário de trabalho: 16 as 0hs
Local de trabalho: Vila Velha.

INSTALADOR	DE	SOM,
ACESSÓRIOS	E
INSULFILM

(LOJA	DE	ACESSÓRIOS
AUTOMOTIVOS)

Ensino fundamental, com experiência de 02 anos na
função comprovada em carteira e residir na grande

Vitória.
Descrição das atividades: instalar módulo de vidro, corta corrente, capota marı́tima, 
alarme, trava, aparelhos de CD/DVD, multimı́dia, estribo, engate, calha de chuva e 
insul�ilm.

Local do trabalho: Campo Grande - Cariacica.
Horário de trabalho: 8h às 18h– segunda a sexta e 8h às 12h – sábados.

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.

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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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
PROFISSIONAL

(OFICINA	MECÂNICA)

Ensino fundamental completo, com experiência
mı́nima de 06 meses.

MOTORISTA Ensino médio completo, com experiência mı́nima de
01 na carteira, CNH B pro�issional.

MOTORISTA
CARRETEIRO

(TRANSPORTADORA)

 Ensino fundamental completo, com experiência, curso
MOPP e disponibilidade para viagens.

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 SABAN DO
Descrição das atividades: Pro�issional responsável pela entrega de mercadorias aos 
clientes no prazo, sem corte e sem erros.

MOTORISTA
(DISTRIBUIDORA	DE

ALIMENTOS)

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

motorista de entrega, CNH	D e residir em Cariacica.
Descrição das atividades: Transportar mercadoria em caminhão até o destino �inal; 
inspecionar água, óleo, ferramentas, pneus, parte mecânica e elétrica; identi�icar 
ruıd́os estranhos do veı́culo, realizar manutenção preventiva e pequenos reparos no 
veı́culo; veri�icar limite máximo de carga do veı́culo, anotar informações no diário de 
bordo e montar relatório de avarias mo veıćulo; conferir a carga com a nota �iscal e 
rota; conferir lacre do caminhão; identi�icar avarias na mercadoria; preservar 
integridade da carga; cuidar para que a mercadoria chegue no cliente no tempo certo.

Local do trabalho: Grande Vitória.
Horário de trabalho: Comercial.

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)

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

próximo ao bairro Nova Brasıĺia.

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

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.

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 produtividade do setor. 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: Marcı́lio de Noronha/Viana.
Descrição das atividades: Fechar tratamento odontológico, �inalização 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.

VENDEDORA
(CONFECÇÃO)

Ensino médio completo, com experiência de no
mı́nimo 01 ano e meio comprovada em carteira e

residir em Vila Velha ou Vitória.
Local do trabalho: Glória - Vila Velha.
Horário de trabalho: 9h às 18h– segunda a sexta e 9h às 16h – sábados.

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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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.

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 mıńima
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.
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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 
�ilial.

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.


