
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Agência do Trabalhador de Cariacica 23/10/2020 a 28/10/2020 

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. 

ALMOXARIFE/ESTOQUISTA 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE123) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

03 Ensino médio completo, experiência 
de no mínimo 06 meses em vendas e 

residir na grande Vitória. 

Local do Trabalho: Lojas da Grande Vitória. 
Horário de Trabalho: 8h às 18h (Segunda a sexta) e 
9h às 13h (Sábados). 
Descrição das atividades: Controle de estoque 
(Entrada e saída de mercadorias), cadastro de nota 
fiscal, atualização de preços, acionamento de garantia 
e troca junto ao fornecedor, controle de saldos e 
inventário. 

MOTORISTA 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE672) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

30 Ensino médio completo, experiência 
de 02 anos e residir em Cariacica e 

CNH B, desejável ter veículo próprio. 
Local do Trabalho: RODIZIO MUNICIPIOS  
Horário de trabalho: dependência do condutor 
Salário: a combinar  
Descrição das atividades: Entrega porta a porta de 
mercadorias de pequeno porte. Diariamente 

LANTERNEIRO/FUNILEIRO 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE40) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

01 Ensino médio completo, com 
experiência de 03 anos na função 

comprovada em carteira e residir em 
Cariacica ou Viana. 

Local do Trabalho: Viana 
Horário de trabalho: 8h às 18h (Segunda a Sexta). 
Descrição das atividades: Efetuar grandes reparos 
estruturais da cabine e trocas de componentes 
Efetuar pequenos reparos em componentes externos 
contemplando para-choques, retrovisores, conjunto de faróis 
entre outros. Efetuar pequenos reparos internos na cabine: 
forro de porta, painéis na coluna e forro de porta; 
Reparar danos menores nos painéis de cabine tais como 
pequenos reparos em portas corpo de painéis, tetos 
componentes plásticos; Decidir qual o método de corte ou 
junção a ser utilizado no material a ser reparado como ARC, 
MIG, oxigênio, acetileno, plasma, fibra de vidro e agente de 
ligação; Unir diferentes materiais conforme necessário como 
aço de painel, inoxidável, alumínio, componentes plásticos, 
etc; Finalizar o processo com polimento para finalização da 
pintura. Efetuar desmontagem e montagem de componentes 
internos e externos da cabine e periféricos do chassi; 
Verificar programação de soldagem e efetuar o trabalho; 
Efetuar serviços de solda elétrica e oxi-acetilênica de acordo 
com as orientações do superior imediato, bem como, 
montagem e solda de materiais metálicos utilizando 
máquinas policorte, esmerilhadeiras, entre outras; 
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AJUDANTE GERAL (ELÉTRICA) – 

INTERMITENTE 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE674) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

03 Ensino fundamental completo, 
experiência de 01 ano em obras e 
saber usar ferramentas rotativas 

(lixadeira, furadeira), e residir em 
Cariacica/ES. 

Local do Trabalho: CARIACICA/ES 
Horário de Trabalho: 7h30 ÀS 17h30 
Descrição das atividades: Auxiliar na montagem e 
instalação de painéis elétricos, passagem de cabos, 
organização de estoque e apoio em geral aos 
eletricistas. 
Obs: Contrato de trabalho intermitente | Trabalho 
em canteiro de obras. 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO - 

FATURAMENTO 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE663) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

01 Ensino médio completo, com 
experiência de no mínimo 06 meses e 

residir em Cariacica ou Viana.  

Local do Trabalho: CARIACICA 
Horário de Trabalho: 09h às 19h. 
Descrição das atividades: Remessa e retorno 
bancário, emissão de notas fiscais, emissão de 
boletos, cobrança e trabalhos relacionados. 

VULCANIZADOR DE LONA 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE539) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

01 Com experiência em solda de lona, 
solda de toldos, capotaria e afins, 

residir na grande vitória. 

Local do Trabalho: CARIACICA 
Horário de Trabalho: 7h30 às 17h30 (segunda a 
quinta) e 7h30 às 16h30 (sextas feiras). 

ATENDENTE DE RESTAURANTE 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE669) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

50 Ensino fundamental incompleto, com 
ou sem experiência, ser morador da 
Grande Vitória e ter disponibilidade 

para trabalhar em outro estado. 

Local do Trabalho: ONDE A EMPRESA ENCAMINHAR 
(CIDADE/ESTADO) 

Horário de Trabalho: 44 HORAS SEMANAIS, 7 HORAS 
E 20 MIN POR DIA, ESCALA 6X1, 1 FOLGA NA 
SEMANA E 1 DOMINGO NO MÊS. 

VENDEDOR EXTERNO PORTA A 

PORTA 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE673) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

20 Ensino médio completo, com ou sem 
experiência. 

Residir em: GRANDE VITORIA 
Local do Trabalho: TODA GRANDE VITORIA 
Horário de Trabalho: Segunda a sexta 09 as 18 e 
sábado 09 às 13 horas. 
Descrição das atividades: Vendas externas porta a 
porta de telefonia e internet. 
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AUXILIAR DE COZINHA 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE669) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

50 Ensino fundamental incompleto, com 
ou sem experiência, ser morador da 
Grande Vitória e ter disponibilidade 

para trabalhar em outro estado. 

Local do Trabalho: ONDE A EMPRESA ENCAMINHAR 
(CIDADE/ESTADO) 
Horário de Trabalho: 44 HORAS SEMANAIS, 7 HORAS 
E 20 MIN POR DIA, ESCALA 6X1, 1 FOLGA NA 
SEMANA E 1 DOMINGO NO MÊS.  

EMPREGADA DOMÉSTICA 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE503) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

01 

 

 

 

Ensino fundamental incompleto, 
experiência de 01 ano e residir na 

Grande Vitória. 
Local do Trabalho: Grande Vitória 
Horário de Trabalho: Horário comercial 
Descrição das atividades: Limpar, arrumar, lavar, 
passar, cozinhar. 

OPERADOR DE CAIXA-

SUPERMERCADO 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE499) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

01 Ensino médio completo e experiência 
na função. 

Local: Serra/ES 
Atividades: Registrar valores de mercadorias; Ajudar 
o cliente empacotar as compras; Fazer emissão de 
notas fiscais. 
 
 

 

REPOSITOR 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE537) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

02 Ensino fundamental completo, com 
experiência na função, ser morador de 
Cariacica e disponibilidade de horário 

para trabalhar em supermercado. 
Local de trabalho: Itacibá 

 

MOTORISTA 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE671) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

02 Ensino fundamental completo, 
experiência de no mínimo 06 meses, 
CNH D e residir em Cariacica, Serra, 

Viana ou Vitória. 
Local de trabalho: Entregas no ES. 
Horário de trabalho: 6h40 às 15h40 (Segunda a 
Sexta) e 7h às 11h (Sábados). 
Descrição das atividades: Transportam e 
entregam cargas em geral; movimentam cargas 
volumosas e pesadas; verificam documentação 
de veículos e de cargas; definem rotas e 
asseguram a regularidade do transporte em 
conformidade com normas e procedimentos 
técnicos e de segurança. 
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AJUDANTE DE CAMINHÃO 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE671) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

 

08 Ensino fundamental completo, 
experiência de no mínimo 06 meses e 
residir em Cariacica, Serra, Viana ou 

Vitória. 

Local de trabalho: Entregas no ES. 
Horário de trabalho: 6h40 às 15h40 (Segunda a 
Sexta) e 7h às 11h (Sábados). 
Descrição das atividades: Preparam carga e 
descarga de mercadorias em caminhões, 
entregam encomendas, manuseiam cargas e 
reparam embalagens danificadas; estabelecem 
comunicações, emitindo, recebendo e 
verificando a mensagem, notificando e 
solicitando informações, autorizações e 
orientações de transporte, embarque e 
desembarque de mercadorias. 

EMPACOTADOR 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE537) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

02 Ensino fundamental completo, com 
experiência na função, ser morador de 
Cariacica e disponibilidade de horário 

para trabalhar em supermercado. 
Local de trabalho: Itacibá 

 

VENDEDOR PARA SEGURANÇA 

ELETRÔNICA - SER MEI (CNPJ) 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE668) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

01 Com experiência em vendas 

Requisitos - Ser MEI ( CNPJ) 

 

 

 

REPOSITOR-SUPERMERCADO 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE499) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

01 Ensino médio completo e experiência 
na função. 

Local: Serra/ES 
Atividades: Repor e arrumar mercadorias em 
prateleiras; Organizar e abastecer gôndolas de 
produtos; Retirar mercadorias do estoque; 
Prestar atendimento aos clientes. 

ENCARREGADO DE MERCEARIA 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE537) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

01 Ensino médio completo, com 
experiência na função, ser morador de 
Cariacica e disponibilidade de horário. 
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OPERADOR DE EMPILHADEIRA 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE320) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

01 Ensino médio completo, com 
experiência de 06 meses comprovada 
em carteira, curso na área atualizado, 
CNH B e residir em Cariacica ou Viana. 
Local de trabalho: Viana 
Horário de trabalho: 10h às 20h. 

PROMOTOR DE VENDAS 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE670) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

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

Cariacica ou Vila Velha, CNH A, é 
necessário o candidato possuir moto 

própria. 

Local de trabalho: Cariacica 

MOTORISTA – ENTREGADOR 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE338) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

01 Ensino Fundamental Completo, residir 
em Cariacica e CNH: B. 

Local do Trabalho: Cariacica 
Horário de Trabalho: horário comercial 
Descrição das atividades: Preparar cargas e descargas 
de mercadorias, movimentar materiais nos veículos da 
empresa, realizar entrega de pedidos aos clientes da 
Grande Vitória. 

MOTORISTA CAÇAMBA 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE63) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

01 Experiência comprovada na função, 
CNH E, curso MOPP. 

 

OPERADOR DE CAIXA 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE483) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

01 Ensino Médio Completo, experiência 
de 01 ano e residir em Serra. 

 
Local do Trabalho: Serra. 
Horário de Trabalho: a definir, possuir 
disponibilidade para trabalhar em escalas. 

AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE338) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

01 Ensino Fundamental Completo, com 
ou sem experiência e residir em: 

Cariacica. 

Local do Trabalho: Cariacica 
Horário de Trabalho: horário comercial 
Descrição das atividades: Auxiliar na separação, 
embalagem, conferência e expedição de materiais e 
produtos, auxiliar na separação, embalagem, 
conferência e expedição de materiais e produtos, 
realizar carregamento de veículos para entrega, 
retirar notas fiscais junto ao faturamento, cuidar do 
armazenamento correto dos produtos. 
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AJUDANTE DE MANUTENÇÃO 

VEICULAR 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE63) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

04 Experiência na função, 
disponibilidade de horário e ser 
morador próximo à rodovia do 

Contorno. 
 

ATENDIMENTO AO 

CLIENTE/RESPOSITOR 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE483) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

01 Ensino médio completo, experiência 
com atendimento ao cliente e 

reposição de mercadorias e ser 
morador de Cariacica. 

  

REPOSITOR 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE483) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

01 Ensino Médio Completo, experiência 
de 01 ano e residir em Serra. 

Local do Trabalho: Serra. 
Horário de Trabalho: a definir, possuir 
disponibilidade para trabalhar em escalas. 
Descrição das atividades: 
Atuar no processo de entrada e saída de pessoas. 

 

AUXILIAR DE ESTOCAGEM 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE483) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

01 Residir em Cariacica ou Viana, ter o 
certificado de reservista, ter o ensino 
médio completo e conhecimento em 

informática. Ter habilidades no 
segmento operacional. 

Jornada de trabalho de Segunda-feira a Sexta-feira, 
das 9h30 às 19h30. 

AJUDANTE DE PINTOR VEICULAR 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE63) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

01 Experiência na função, 
disponibilidade de horário e ser 
morador próximo à rodovia do 

Contorno. 
 

REPOSITOR DE MERCADORIA 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE91) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

01 Ensino Médio Completo, experiência 
de 01 ano e residir em Serra. 

Local do Trabalho: Serra. 
Horário de Trabalho: A definir, possuir 
disponibilidade para trabalhar em escalas. 

 
Descrição das atividades: Abastecer as gôndolas com 
produtos, prestar atendimento aos clientes de forma 
cortês e educada, zelar pela limpeza e organização de 
sua área de atuação. 
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AJUDANTE DE CARGA E 

DESCARGA 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE666) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

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

morador de Cariacica. 
Local de trabalho: Cariacica 
Horário de Trabalho: 07:30 ás 17:00 
 
 

OFICIAL POLIVALENTE 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE505) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

01 

 

 

 

 

 

Ensino médio completo, CNH 
desejável B, experiência de 06 meses. 

Local do Trabalho: Grande Vitoria e esporádico – 
Linhares, Colatina e Cachoeiro de Itapemirim – 
Viagens quando necessário. 
Residir em: Na grande Vitoria 
Horário de Trabalho: 8:00 às 18:00 / 1:15 Intervalo 
(segunda a sexta feira) 
Descrição das atividades: Realizar manutenção 
corretiva e preventiva Predial (Alvenarias, elétricas, 
Hidráulicas e pinturas). 

ENCARREGADO DE ARMAZÉM 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE63) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

01 Experiência comprovada na área de 
armazém, ensino superior completo e 

disponibilidade de horário. 
 

ATENDIMENTO AO CLIENTE 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE483) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

 

02 Ensino médio completo, experiência 
com balões e artes com balões e ser 

morador de Cariacica. 
 
  

TECNICO EM INSTALAÇÕES DE 

VIDEO MONITORAMENTO E 

ALARMES 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE568) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

04 Ensino médio completo, com 
experiência de 02 anos e ter CNH. 

 
Descrição das atividades: Técnico em informática, 
telefonia IP, Cabeamento estruturado e montagem de 
redes. 
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AUXILIAR DE MECÂNICO / OU 

AUXILIAR OFICIAL POLIVALENTE 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE505) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

01 

 

 

 

 

 

Ensino médio completo, CNH 
desejável B, experiência de 06 meses. 

 
Local do Trabalho: Grande Vitoria e esporádico – 
Linhares, Colatina e Cachoeiro de Itapemirim – 
Viagens quando necessário. 
Residir em: Na grande Vitoria 
Horário de Trabalho: 8:00 às 18:00 / 1:15 Intervalo 
(segunda a sexta feira) 
Descrição das atividades: Auxiliar oficial polivalente 
na manutenção corretiva e preventiva Predial 
(Alvenarias, elétricas, Hidráulicas e pinturas)/ou 
auxiliar em manutenção de ar-condicionado. 

JARDINEIRO 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE295) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

01 Ensino Médio completo, com 
experiência de 06 Meses. 

 
Local do Trabalho: Vitória 
 
Descrição das atividades: Fazer a manutenção da grama, cortar e 
regar, cultivar canteiros, plantar sementes, conservar áreas 
ajardinadas, adubar e arar adequadamente as áreas, removendo 
folhagens secas mantendo a limpeza, manter a estética, colocando 
grades ou outros anteparos conforme orientação. 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE573) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

01 Ensino superior incompleto ou 
completo, experiência de 01 ano, 
residir em Cariacica ou Vitória. 

Local do Trabalho: Jardim América 
Horário de Trabalho: 08 as 18 
Descrição das atividades: alguma experiência em RH 
ou DP.  

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO 

TRABALHO 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE161) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

01 

 

 

 

 

Ensino técnico, experiência de 01 ano 
e ser morador de Serra ou Vitória. 

 
Descrição das atividades: Profissional com 
Experiência em comando em equipe de obras, 
Emissão de relatórios e medições de contratos, 
Planejamento e acompanhamento das obras e com 
experiência também nas atividades de Segurança do 
Trabalho. 

COORDENADOR DE OPERAÇOES 

(LIMPEZA GERAL E INDUSTRIAL) 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE295) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

01 Ensino superior, experiência de 02 
anos. 

Local do Trabalho: Vitória 
Descrição das atividades: A pessoa que desempenha esta função é 
responsável por coordenar determinadas equipes da organização e 
fazer com que as inúmeras atividades que garantem o bom 
funcionamento da empresa sejam realizadas de maneira correta. 
Limpeza em áreas gerais, Lojas, Shoppings, e Indústrias. 
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ASSISTENTE OPERACIONAL 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE662) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

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

residir em Cariacica ou proximidades. 
É necessário ter conhecimento em 

Excel intermediário, conhecimento em 
frentes e documentação de transporte 
(CTE, etc). Experiência com sucata e 

produtos acabados, tanto escoamento 
como abastecimento. 

Local do Trabalho: Cariacica/ES 
Horário de Trabalho: 08h às 18h. 
Descrição das atividades: Captar e contratar 
carreteiros e agregados para atender a demanda de 
serviço. Orientar os motoristas sobre as condições do 
veículo, dos equipamentos necessários ao carregamento 
e a necessidade de utilização do EPI. Organizar, 
protocolar, recolher e arquivar os documentos legais 
(Contratos, CTEs, notas fiscais e comprovantes de 
entrega). Alimentar planilhas de controle das atividades 
realizadas. Executar demais atividades que venham a ser 
solicitadas pela matriz e pelo cliente. Coletar assinatura 
do agregado para atendimento as normas da ANTT. 
Alimentar planilha de indicadores e controles diversos. 

 

ENCARREGADO DE PERECÍVEIS 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE28) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

01 Ensino médio completo, com 
experiência mínima de 04 anos e 

residir na Grande Vitória. 
Local do Trabalho: a disposição da empresa 
Horário de Trabalho: a disposição da empresa 
Descrição das atividades: O candidato tem que ter 
conhecimento na área de açougue, frios e padaria. Vai 
comandar as equipes, compras, estoque e demais 
referida à área de perecíveis. 

 

MECÂNICO ALINHADOR 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE591) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

01 Com experiência. 
 
 
 

 

COSTUREIRO 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE631) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

 

01 Com experiência de 06 meses e residir 
em Cariacica, de preferencialmente 
nas redondezas de Itanguá, Oriente, 

Nova Brasília e Itacibá. 
Local do Trabalho: CARIACICA 
Horário de Trabalho: 7H ÀS 17H (SEGUNDA A SEXTA) 
Descrição das atividades: Experiência com costura de 
estofados / industrial. 
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BALCONISTA DE AÇOUGUE 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE28) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

04 A partir da 5ª serie, não é necessário 
ter experiência, interesse na área, 

residir na Grande Vitoria. 
Local do Trabalho: a disposição da empresa 
Horário de Trabalho: a disposição da empresa 

 

ESTOQUISTA 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE87) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

01 

 

 

 

Ensino médio completo, experiência 
de 01 ano e residir em Cariacica. 

Local do Trabalho: Cariacica 
Descrição das atividades: Conferência de Nota e 
mercadoria, reposição de mercadoria, e outras 
atividades relativas à função. 

INSTALADOR AUTOMOTIVO - 

PRIMEIRO EMPREGO 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE141) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

01 Formação na área ou que já tenha 
alguma experiência e ser morador de 

Cariacica. 
 

AUXILIAR FINANCEIRO 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE642) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

 

 

01 Formação na área financeira, 
experiência, conhecimento de Excel, 

Word, e outras noções de informática 
e residir em Cariacica. 

Local do Trabalho: CARIACICA SEDE 
Horário de Trabalho: a combinar 
CNH B ou até D será um diferencial 
Descrição das atividades: Setor de logística ajudará 
no carregamento, precisa ter responsabilidade, etc. 

OPERADOR LOGÍSTICO 1 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE663) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

04 Ensino médio completo, experiência 
de 06 meses (operador logístico, 

estoquista, conferente, áreas 
relacionadas), e residir em Cariacica 

ou Viana. 
Local do Trabalho: CARIACICA 
Horário de Trabalho: 09:00 – 19:00 

MOTORISTA TRUCK                                                      

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE664) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

01 Ensino Médio Completo, experiência 
de 06 meses, CNH D, curso Mopp, 

residir em Cariacica ou Viana. 
Local do Trabalho: Tabajara - Cariacica 
Horário de Trabalho: Segunda a Sexta – feira de 
07:00hs as 16:00hs, e no sábado de 07:00hs as 
11:00hs.  
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REPOSITOR DE MERCADORIA 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE91) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

03 Ensino médio completo, experiência de 
01 ano, residir em Vila Velha ou 

Cariacica e possuir disponibilidade para 
trabalhar em escalas. 

Local do Trabalho: Vila Velha. 
Horário de Trabalho: A definir. 
Descrição das atividades: Abastecer as gôndolas com 
produtos, prestar atendimento aos clientes de forma 
cortês e educada, zelar pela limpeza e organização de 
sua área de atuação. 

SUBCHEFE 

Enviar formulário de cadastro com 

o código da vaga (EE499) e o nome 

da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

01 Ensino médio completo, experiência 
na função e residir na Grande Vitória. 

Local do Trabalho: Vitória-ES 
Descrição das atividades: Auxiliar no preparo de 
pratos e na supervisão de equipe de cozinha. 

PORTEIRO 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE91) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

01 Ensino médio completo, experiência 
de 01 ano, residir em Serra/ES. 

Local do Trabalho: Serra 
Disponibilidade para trabalhar em escala comercial, 
feriados e domingos alternados. 

Descrição das atividades: Atuar no processo de 
entrada e saída de pessoas. 

ESTOQUISTA 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE642) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

01 Ensino médio completo, técnico em 
logística será um diferencial, pode ser 

recém-formado, conhecimento de Excel, 
Word, e outras noções de informática e 

residir em Cariacica. 

Local do Trabalho: CARIACICA SEDE 
Horário de Trabalho: a combinar 
CNH B ou até D será um diferencial 
Descrição das atividades: Setor de logística ajudará 
no carregamento, precisa ter responsabilidade, etc. 

MECÂNICO  

(IVECO, VOLVO, SCANIA) 

Enviar formulário de cadastro com 

o código da vaga (EE63) e o nome 

da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

02 Experiência comprovada na função e 
disponibilidade de horário. 
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ELETRICISTA AUTOMOTIVO 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE63) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

01 Com experiência comprovada em 
caminhões. 

Local do Trabalho: Cariacica 
 

 

BORRACHEIRO 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE363) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

01 Ensino fundamental completo, com 
experiência na função, CNH AD, residir 

em Cariacica ou proximidades. 
Local do Trabalho: Cariacica. 
Horário de Trabalho: disponibilidade 

 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE91) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

01 Ensino médio completo, experiência 
de 02 anos, residir em Cariacica, 

Vitória e Vila Velha. 

Local do Trabalho: Vitória 
Horário de Trabalho: 12:00 às 20:00 e ter 
disponibilidade para trabalhar em escala comercial, 
feriados e domingos alternados. 
Descrição das atividades: Organização e limpeza de 
todos os ambientes da loja. 

AJUDANTE DE ELETRICISTA 

AUTOMOTIVO 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE63) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

01 Com experiência comprovada na 
função. 

Local do Trabalho: Cariacica 

 

CAPOTEIRO 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE34) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

01 Experiência de no mínimo 02 anos na 
função dentro de empresas do mesmo 

seguimento de transporte. 

Responsável por executar pequenos e médios reparos 
nos estofados dos ônibus em reforma, para oferecer 
conforto aos passageiros, assim como manutenção 
preventiva e corretiva de acordo com as normas de 
segurança. 
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OPERADOR DE CAMINHÃO 

COMBOIO 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE144) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

01 Ensino médio completo, CNH D, ter 
curso MOPP (transporte de produtos 

perigosos), direção defensiva, NRS 11, 
12, 20 e 35, noções de elétrica de 

equipamentos e experiência desejável 
mínimo 06 meses. 

Residir na Grande Vitória 
Local do Trabalho: Cariacica 
Horário de Trabalho: Turno e escala. 
Descrição das atividades: 
Dirigir caminhão comboio nas frentes de serviços, 
abastecendo, conferindo e lubrificando os 
equipamentos e máquinas, atualizando controles de 
abastecimento, verificando a existência de 
vazamentos e necessidade de troca de óleo, visando 
atender as demandas de campo e garantir o 
funcionamento adequado dos equipamentos. 

MANIPULADOR DE COSMÉTICOS 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE301) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

01 Preferencia que tenha experiência 
como manipulador no ramo de 

cosméticos, residir em Cariacica ou 
próximo. 

Local do trabalho: Itacibá / Cariacica 
Horário de trabalho: a combinar 
Descrição das atividades: experiência em realizar a 
pesagem de insumos (tamborados e/ou ensacados) 
em balança eletrônica; - vivência em disponibilizar os 
insumos pesados devidamente identificados; - 
habilidade em adicionar insumos pesados dentro dos 
reatores de fabricação; - experiência em garantir a 
limpeza e sanitização dos equipamentos produtivos; 

OPERADOR DE CAIXA 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE91) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

01 Ensino médio completo, experiência 
de 02 anos, residir em Cariacica, 

Vitória e Vila Velha. 

Local do Trabalho: Vitória 
Horário de Trabalho: 12:00 às 20:00 e ter 
disponibilidade para trabalhar em escala comercial, 
feriados e domingos alternados. 
Descrição das atividades: Atuar no recebimento de 
valores, embalar produtos, realizar os fluxos de caixa 
e emissão de notas fiscais. 

MAÇARIQUEIRO 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE661) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

02 Experiência de 06 meses, residir de 
preferência no município de Cariacica. 

Local do Trabalho: prestação de serviço por todo o Estado 
então tem que ter disponibilidade para viajar. 

Horário de Trabalho: 8 as 18h – segunda a sexta 

Descrição das atividades: Com experiência em solda com 
maçarico foscoper e prata na área de refrigeração. 
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REPOSITOR DE MERCADORIA 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE91) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

01 Ensino médio completo, experiência 
de 02 anos, residir em Cariacica, 

Vitória e Vila Velha. 

Local do Trabalho: Vitória 

Horário de Trabalho: 12:00 às 20:00 e ter 
disponibilidade para trabalhar em escala comercial, 
feriados e domingos alternados. 

Descrição das atividades: Organizar produtos nas 
gôndolas seguindo os padrões determinados pela loja, 
prestar atendimento aos clientes, realizar a limpeza 
da área que estiver responsável. 

VENDEDOR INTERNO 

TELEMARKETING 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE106) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

01 Ensino médio completo, experiência 
de 01 ano, residir em Cariacica. 

Local do trabalho: Cariacica 
Horário de trabalho: 08:00 as 18:00 seg. A sexta 
Descrição das atividades: Realizar o telemarketing 
ativo e passivo diariamente; atender clientes 
pessoalmente; Captar e digitar pedidos no sistema de 
informação interno; Realizar o pós-venda com os 
clientes atendidos; Realizar a venda, cotação e 
negociação (telefone, e-mail ou pessoalmente); 
Solicitar amostras para clientes; Formalizar 
reclamações de clientes e encaminhar para os setores 
responsáveis (SAC); Solicitar o recolhimento de 
produtos dos clientes; fazer previsão de demandas 
para os setores de compras e produção. 

ALMOXARIFE 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE144) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

01 Ensino médio completo, técnico em 
logística, técnico em almoxarifado ou 

superior em áreas a fins, 
conhecimento Pacote Office nível 

intermediário, sistema de controle de 
estoque, CNH B, experiência desejável 

mínima de 06 meses. 
Residir na Grande Vitória 
Local do Trabalho: Cariacica 
Descrição das atividades: Executar atividades de 
recebimento, estocagem, movimentação e inventário 
de materiais. Conferir e lançar no sistema notas 
fiscais de entrada dos materiais adquiridos, 
verificando as mesmas de forma quantitativa e 
qualitativa de acordo com a solicitação de pedidos de 
compras. Manter o almoxarifado limpo e organizado, 
a fim de preservar idoneidade e facilitar identificação 
dos materiais. 
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MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE661) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

02 Experiência de 06 meses, residir de 
preferência no município de Cariacica. 

Local do Trabalho: prestação de serviço por todo o Estado 
então tem que ter disponibilidade para viajar. 
Horário de Trabalho: 8 as 18h – segunda a sexta 
Descrição das atividades: Com experiência em manutenção 
e instalação  na área de Refrigeração (Câmaras, balcões 
frigoríficos, ilhas). 

ENCARREGADO DE PRODUÇÃO  

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE642) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

01 Ensino médio completo, com 
experiência, residir em Cariacica. 

Local do Trabalho: CARIACICA SEDE 
Horário de Trabalho: A combinar 
Descrição das atividades: Empresa no ramo de pão 
congelado, encarregado ficará responsável pelo setor 
de produção dos pães congelados. Desejável alguém 
que tenha conhecimento de pães, tendo 
conhecimento em pão congelado será um diferencial. 
 

VENDEDOR EXTERNO PARA 

CONSÓRCIO DE MOTOCICLETAS 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE526) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

02 Ensino médio completo, com ou sem 
experiência. 

Residir em: GRANDE VITORIA 
Local do Trabalho: EXTERNO/EMPRESA 
Descrição das atividades: vendas externas de 
motocicletas e créditos para adquirir motocicleta. 

 

VENDEDORA 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE521) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

01 Ensino médio completo, experiência 
mínima de 02 anos, residir em Vila 

Velha ou Vitória. 

 Local do Trabalho: GLORIA / ITAPUA/PRAIA DO CANTO 
Horário de Trabalho: Costureira 08 as 18 (seg a sexta) 
Vendedora 9 as 18 / 10 as 19 (seg a sexta ) /  9 as 16/10 as 
17 (sábado) 

ELETRICISTA DE FORÇA E 

CONTROLE III 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE144) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

01 Ensino médio completo acrescido de 
curso profissionalizante, NR 10, 

pacote Office nível intermediário, CNH 
D, e experiência desejável mínima de 

06 meses. 
Residir na Grande Vitória 
Local do Trabalho: Cariacica 
Horário de Trabalho: Disponibilidade para turno e escala 

Descrição das atividades: Executar serviços de 
manutenção elétrica de corrente contínua de baixa, 
média e alta complexidade em máquinas e 
equipamentos leves e pesados, conservando os 
veículos de acordo com as instruções exigidas nos 
catálogos, manuais de serviços, especificações 
técnicas e no plano de manutenção elétrica, a fim de 
garantir disponibilidade física e funcionamento 
adequado dos mesmos. 
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PEDREIRO POLIVALENTE 

(TEMPORÁRIO) 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE221) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

01 Ensino médio completo, 
conhecimento prático construção e 

manutenção civil, instalação e 
manutenção hidráulica, pintura, 

carpintaria e calcetaria, experiência de 
06 meses. 

Local do Trabalho: Cariacica 
Horário de Trabalho: 08:00 ás 17:00 HORAS 
Descrição das atividades: Realizar atividade de 
pedreiro, restaurando e construindo paredes, 
assentamento de revestimento, restauração de contra 
piso, concretagem, construção de vigas e colunas, 
confecção de armações de ferro, grauteamento. 
Preparar paredes, madeiras, superfícies metálicas 
para posterior acabamento. 
Realizar instalação de louças hidráulicas, torneiras, 
registros, tubulações, conexões e garantir a 
manutenção. 
Fazer a instalação de portas e janelas com dobradiças 
e fechaduras, engradamentos e manutenção geral em 
utensílios e peças de madeira. 

AUXILIAR DE LAVANDERIA 
Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE103) e o 
nome da função para o e-mail: 
empregos@cariacica.es.gov.br 

02 
 
 

 

Ensino fundamental completo, com ou 
sem experiência (lavagem de roupas 

de cama e similares) e ser morador de 
Cariacica, Vitória ou Vila Velha. 

 

OPERADOR DE 

RETROESCAVADEIRA 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE518) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

01 Com experiência comprovada em 
carteira, curso de operador e CNH 

compatível e disponibilidade de viajar 
pela empresa. 

Horário: Segunda à sexta (com possibilidade de 
sábado)? 07hs às 17hs. 

 

VENDEDOR EXTERNO – 

ABORDAGEM 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE658) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

02 Ensino Fundamental completo com ou 
sem experiência e ser morador de 

Cariacica. 
 
 

COSTUREIRA 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE521) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

01 Ensino médio completo, experiência 
mínima de 02 anos, residir em Vila 

Velha ou Vitória. 

Local do Trabalho: GLÓRIA / ITAPUÃ/ PRAIA DO 
CANTO. 
Horário de Trabalho: Costureira 08 as 18 (seg a sexta) 
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PINTOR INDUSTRIAL 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE657) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

01 Ter o certificado de curso reconhecido 
pelo MEC na especialidade de pintor 
industrial civil e experiência de 01 

ano. 

 

TÉCNICO 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE636) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

02 Ensino técnico completo em 
eletrotécnica ou automação industrial, 

experiência de no mínimo 06 meses, 
CNH: B. 

Local do Trabalho: Vitória/ES 
Horário de Trabalho: Segunda a Sexta-Feira: 08:00 às 17:00h e 
Sábados: 08:00 às 12:00h 
Descrição das atividades: Fortes conhecimentos em eletrônica 
básica, digital e de micro controladores, com prática em análise de 
defeitos. Necessário CNH B e disponibilidade para viagens 
esporádicas. Enviar currículo com pretensão salarial. 

AUXILIAR DE DEPÓSITO 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE91) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

03 Ensino médio completo, experiência 
de 01 ano, residir em Vila Velha ou 
Cariacica e possuir disponibilidade 

para trabalhar em escalas. 
Local do Trabalho: Vila Velha. 
Horário de Trabalho: A definir. 
Descrição das atividades: Atuar em processos de 
carga e descarga de materiais, organização e limpeza 
de depósito e conferência de produtos quando 
necessário. 

SOLDADOR 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE657) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

01 Ter o certificado de curso reconhecido 
pelo MEC na especialidade MIG/MAG 
e eletrodo reevstido e experiência de 

01 ano. 

 

ACABADOR DE GRANITO  

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE656) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

02 Ensino fundamental, experiência de 
06 meses. 

Residir em: indiferente 
Local do trabalho: Serra 
Horário de trabalho: a combinar 
Descrição das atividades: confecção de pequenos 
objetos de decoração, bandejas, mesas, pratos, 
saboneteiras, ter habilidade como cortador em 
máquina manual de corte e conhecer materiais. 

VENDEDOR PORTA A PORTA 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE655) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

02 Ensino fundamental completo, com 
experiência mínima de 06 meses e 
disponibilidade de horário e para 

viajar. 
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 CAMAREIRA 
Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE103) e o 
nome da função para o e-mail: 
empregos@cariacica.es.gov.br 

03 Ensino fundamental completo, com ou 
sem experiência e ser morador de 

Cariacica, Vitória ou Vila Velha. 
 

Descrição das atividades: Realizar limpeza completa das 
suítes entre as estadias dos hóspedes e realizar a 
manutenção da empresa mantendo o ambiente de trabalho 
sempre limpo. 

MANICURE 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE654) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

06 Ensino fundamental completo, com 
experiência e disponibilidade para 
trabalhar no shopping Vila Velha. 

 

 

MECÂNICO DE MÁQUINAS 

PESADAS III 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE144) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

01 Ensino médio acrescido de curso 
profissionalizante ou Técnico em 
Mecânica, CNH D, e experiência 

desejável mínima de 06 meses em 
manutenção mecânica de máquinas e 

equipamentos móveis, sistemas 
hidráulicos, sistemas pneumáticos, 

solda e oxicorte, leitura de 
paquímetro, micrômetros e relógio 
comparador, leitura de catálogos e 

desenhos técnicos, noções de elétrica 
de equipamentos, sistema de 

climatização e ar condicionado em 
equipamentos e máquinas, pacote 

Office nível intermediário. 
 
Residir na Grande Vitória 
Local do Trabalho: Cariacica 
Horário de Trabalho: Disponibilidade para turno e 
escala 
Descrição das atividades: Executar atividades de 
manutenção preditiva, preventiva e corretiva de 
baixa, média e alta complexidade em máquinas e 
equipamentos móveis, industriais e ferroviários, 
conservando-os de acordo com as instruções exigidas 
nos catálogos, manuais de serviços, especificações 
técnicas e no plano de manutenção, a fim de garantir 
disponibilidade física e funcionamento adequado dos 
mesmos. 
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ESTAGIARIA ADMINISTRATIVO 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE02) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

 

01 Cursando ensino superior e residir em 
Viana ou Cariacica. 

Local do Trabalho: JUCU - VIANA 
Horário de Trabalho: 12:00 ÀS 18:00 
Descrição das atividades: Dar suporte ao setor administrativo 
desempenhando toda a rotina pertinente as áreas, bem como os 
processos burocráticos internos inerentes as funções de cada 
colaborador, além de recepcionar clientes internos e externos e 
atendimento ao telefone ativo e passivo quando for solicitado. 

 

LAVADOR AUTOMOTIVO 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE538) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

03 Com experiência e disponibilidade 
para trabalhar em shopping. 

 

MOTORISTA OPERADOR DE 

MÁQUINAS PESADAS 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE624) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

01 Ensino Médio completo, CNH: D, 
necessário certificado como operador, 

e experiência de 02 anos. 

Residir em: Grande Vitória 

Local do Trabalho: Grande Vitória/ES 
Horário de Trabalho: 07:00 as 17:00 de segunda a 
sexta-feira. 
Descrição das atividades: Operar Moto niveladora,  
comprovar experiência mínima de 2 anos na função, 
ter experiência em Munck. 
*Pode operar Pá Carregadeira, retroescavadeira, 
Escavadeira, e Rolo compactador. 

 

ESTAGIO ADMINISTRAÇÃO 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE396) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

02 Escolaridade em administração a 
partir do 3° período e residir em 

Cariacica. 
Local do trabalho: Cariacica/ES 
Horário de trabalho: 10h00 as 17h00. 
Descrição das atividades: Dar suporte na área comercial 
Envio de informações para a diretoria de vendas, 
organização da rota das consultoras, organizar agenda de 
cursos, passagens, relacionar com o financeiro; realizar a 
ponte de relacionamento chb x departamento pessoal, 
administrar os materiais de merchandising, materiais das 
consultoras e os materiais dos representantes obedecendo 
o fluxo de envio continuo, ajudar a tratar e organizar as 
informações de pdv passados pelas chb compartilhar com a 
equipe de vendas, ajudar nas ações de licitação de preços e 
montagem de stands para feiras e eventos, ajudar nas 
licitações de preço de gráficas e bureaus para materiais de 
merchandising e pdv. 
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ESTAGIÁRIA - ÁREA FINANCEIRA 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE623) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

01 Ensino Superior a partir do 5° 
Período e ser moradora de Vila Velha. 

Residir em: Vila Velha 
Local do Trabalho: Interno 
Horário de Trabalho: Pela manhã 
Descrição das atividades: Rotina financeira. 

VENDEDOR DE CONSÓRCIO 

EXTERNO 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE652) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

09 Ensino médio completo (desejável 
ensino superior), CNH AB, experiência 

mínima de 01 ano em vendas. 

Residir em: Região da Grande Vitória 
Local do Trabalho: Cariacica 
Horário de Trabalho: Segunda a Sexta - 8hs / 18hs 
Descrição das atividades: Vendedor de Consórcio 
externo. Prospecção de Clientes. Vendas.  

AJUDANTE MECÂNICO 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE604) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

01 Experiência de 01 ano em Mercedes 
Bens. 

Local do trabalho: Nova Rosa da Penha, Cariacica. 
Horário de trabalho: 7:30 ás 17:30    intervalo 1hr para 
almoço 

 

 

BALCONISTA DE AÇOUGUE 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE537) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

02 Ensino fundamental completo, com 
experiência na função, ser morador de 
Cariacica e disponibilidade de horário 

para trabalhar em supermercado. 
Local de trabalho: Itacibá 

 

MECÂNICO DE CAMINHÃO 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE604) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

01 Experiência de 01 ano em Mercedes 
Bens. 

Local do trabalho: Nova Rosa da Penha, Cariacica. 
Horário de trabalho: 7h30 ás 17h30 intervalo 1hr 
para almoço 

 

MOTORISTA BITREM 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE63) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

06 Experiência comprovada na função, 
CNH E, curso MOPP e cargas 

indivisíveis e disponibilidade para 
viagens. 
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MECÂNICO DE EMPILHADEIRA 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE63) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

01 Experiência comprovada na função. 

 

MOTORISTA DE MUNK 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE63) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

01 Experiência comprovada na função, 
CNH E, curso MOPP. 

 

VENDEDOR DE SERVIÇOS 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE651) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

01 Ensino médio completo, ter 
experiência na carteira, CNH: B, 

residir em Cariacica. 
Local do Trabalho: Cariacica 
Horário de Trabalho: Quarta a Domingo de 07h15min 
as 17h00min horas. 
Descrição das atividades: Contato com Clientes 
(telefone e redes sociais); Orçamentos; Elaborar 
contratos.  

COORDENADOR DE EQUIPE 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE651) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

01 Ensino médio completo, ter 
experiência na função e na área de 

escritório, CNH: B, residir em 
Cariacica. 

Local do Trabalho: Cariacica 
Horário de Trabalho: Quarta a Domingo de 07h15min 
as 17h00min horas. 
Descrição das atividades: 
Orientar e acompanhar toda a área externa 
operacional. 

SERRALHEIRO 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE650) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

02 Ensino fundamental completo, com 
experiência de 02 meses e residir na 
em Cariacica, Viana, Vitória ou Serra. 

Local do Trabalho: CARIACICA 
Horário de Trabalho: 07:00 ÀS 17:00 
Descrição das atividades: Executar serviço de 
usinagem, tornearia e solda, fabricar artigos de 
serralheria em conformidade com o projeto. 
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EMBALADOR 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE91) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

01 Ensino médio completo, experiência 
de 01 ano, residir em Vila Velha ou 
Cariacica e possuir disponibilidade 

para trabalhar em escalas. 
Local do Trabalho: Vila Velha. 
Horário de Trabalho: A definir. 
Descrição das atividades: Embalar mercadorias 
evitando avarias nos produtos, manter a área de 
atuação sempre limpa e organizada, prestar 
informações aos clientes e apoiar no transporte de 

mercadorias até o estacionamento quanto necessário. 
MOTORISTA CNH D 

Enviar formulário de cadastro 
com o código da vaga (EE642) e o 

nome da função para o e-mail: 
empregos@cariacica.es.gov.br 

01 Ensino médio completo, com 

experiência mínima de 01 ano, CNH D, 

e ser morador de Cariacica. 
Local do Trabalho: Cariacica Sede 

Horário de Trabalho: Escala 

Descrição das atividades: Entregas das mercadorias, 

no Espirito Santo, Rio de Janeiro e Bahia. Tendo a 

possibilidade de entregas em outros estados. 

POLIDOR AUTOMOTIVO 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE538) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

03 Com experiência e disponibilidade 
para trabalhar em shopping. 

 

MOTORISTA CARRETEIRO 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE63) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

40 Ter experiência, CNH E, curso MOPP e 
disponibilidade para viagens. 

 

ASSESSOR DE CLIENTE 
(VAGA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA) 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE285) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

02 Ensino médio completo, ser morador 
de Cariacica ou Viana e 

disponibilidade de horário para 
trabalhar no Shopping Moxuara. 

 
Horário de trabalho: 13:40 as 22:00 hs. 
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AUXILIAR DE PREPARO 
(VAGA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA) 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE153) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

02 Ensino Médio Completo, não é preciso 
ter experiência, residir em Vila Velha. 

Local do Trabalho: Shopping Vila Velha 
Horário de Trabalho: Conforme escala 
Descrição das atividades: O candidato à vaga irá 
posicionar alimentos na área de preparo do 
restaurante. 
 

AJUDANTE DE FARMÁCIA 
(VAGA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA) 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE57) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

02 Ensino médio completo, experiência 
de mínimo 01 ano, residir em 

Cariacica, Vila Velha, Vitória, Serra. 

Local do Trabalho: a combinar 
Horário de Trabalho: a combinar 
Descrição das atividades: Conferir, diariamente, o 
fundo de caixa, abrir Gestão PDV com login e senha 
individual, atender o cliente conforme padrão 
estabelecido, conferência de todos os produtos que 
estão com o cliente, através do check-out, conferir o 
valor a receber e a forma de pagamento, limpar, repor 
produtos e conferir validade da sua seção, armazenar 
produtos, seguindo a validade: PEPS/ WEPS 
(primeiro que entra, primeiro que sai). 

ASSISTENTE OPERACIONAL 
(VAGA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA) 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE662) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

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

em Cariacica ou proximidades. É 
necessário ter conhecimento em Excel 

intermediário, conhecimento em 
frentes e documentação de transporte  
(CTE, etc). Experiência com sucata e 

produtos acabados, tanto escoamento 
como abastecimento. 

Local do Trabalho: Cariacica/ES 
Horário de Trabalho: 08h às 18h. 
Descrição das atividades: Captar e contratar 
carreteiros e agregados para atender a demanda de 
serviço. Orientar os motoristas sobre as condições do 
veículo, dos equipamentos necessários ao carregamento 
e a necessidade de utilização do EPI. Organizar, 
protocolar, recolher e arquivar os documentos legais 
(Contratos, CTEs, notas fiscais e comprovantes de 
entrega). Alimentar planilhas de controle das atividades 
realizadas. Executar demais atividades que venham a ser 
solicitadas pela matriz e pelo cliente. Coletar assinatura 
do agregado para atendimento as normas da ANTT. 
Alimentar planilha de indicadores e controles diversos. 
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AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
(VAGA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA) 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE09) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

01 Ensino médio completo, experiência 
de mínimo 01 ano em atividades 

relacionadas área, residir em Cariacica 
ou Viana. 

Local do Trabalho: Viana. 

Horário de Trabalho: 8h às 18h – segunda à sexta. 

Descrição das atividades: Lançamentos de notas 

fiscais, conferência de conhecimento de transporte 

rodoviário de cargas (CTRC’s), cálculo de pequena 

complexidade, digitação de documentos em geral, 

controles administrativos, atendimento ao cliente, 

elaboração de relatórios e planilhas, atualização dos 

procedimentos operacionais da empresa. 
 
 


