
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Agência do Trabalhador de Cariacica 29/07/2019 a 02/08/2019 

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

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

  
 

 

 

VAGAS 
 

 
QUA 

PRÉ-REQUISITOS 
FORNECIDOS PELAS 

EMPRESAS, A EXPERIÊNCIA 
TEM QUE SER COMPROVADA 

EM CARTEIRA.  

ARTIFICE 
(COMÉRCIO E 

SERVIÇOS) 
 

01 Ensino fundamental completo, com 
experiência de 06 meses e ser morador 

de Cariacica. 

Descrição das atividades: Limpeza, serviços gerais, 

manutenção predial, elétrica e hidráulica. 

 

ATENDENTE 
COMERCIAL 

(FACULDADE) 
 

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

Local de trabalho: Campo Grande 
Cariacica  

Descrição das atividades: Realizar atendimento comercial 
de candidatos, ações externas esporádicas, e atendimento 

de alunos presencialmente e por meios digitais, tirando 
dúvidas e realizando procedimentos administrativos e 

comerciais. 

AUXILIAR DE 
LABORATÓRIO 

(FÁBRICA) 
 

01 Ambos os sexos, curso técnico em 
Química ou Petróleo e Gás. 

Descrição das atividades: executar testes de controle de 
recebimento de matéria prima e de fabricação de massa, 
esmalte e moldes de gesso de acordo com métodos de 
análise e planos de controle, anotando os resultados em 

formulários específicos, identificando lotes e comunicando 
ao superior imediato em casos de não conformidades, para 

verificação das ações a serem tomadas, se necessário. 

Local de trabalho: Serra 

ANALISTA 
AMBIENTAL 
(FÁBRICA) 

 

01 Ambos os sexos, técnico completo em 
meio ambiente e/ou superior 

engenharia ambiental, desejável 
conhecimento em pacote Office. 

Descrição das atividades: Realizar investigação, 

avaliação, adaptação e implantação de sistemas de 
produção ambientalmente visíveis, monitorar os 
processos e atividades causadoras de impactos 

ambientais e demais atividades relacionadas à área. 

Local de trabalho: Serra 
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AJUDANTE DE 
ENTREGA 

(TRANSPORTE E 
LOGÍSTICA) 

 

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

Descrição das atividades: Entrega de bebidas na 
Grande Vitória 

 

AJUDANTE DE 
MANUTENÇÃO 

(TRANSPORTADORA) 
 

01 Ensino fundamental completo, com 
experiência mínima de 06 meses, ser 

morador de Cariacica. 

AJUDANTE DE 
OBRAS 

(CONSTRUÇÃO CIVIL) 
 

02 Ensino fundamental incompleto, com 
experiência mínima de 01 ano e 

somente morador dos bairros Rio 
Branco, Oriente, Alto Lage, Alto Boa 
Vista, Sotema, Expedito, Vera cruz, 

Cantinho Feliz, Jardim América, 
Itacibá. 

 
Descrição das atividades: Ajudante de Obras: Carregar, 
descarregar e transportar materiais; executar limpeza; 
assistir os profissionais das diversas frentes de serviço. 
Preparam canteiros de obras, limpando a área e 
compactando solos. Realizam escavações e preparam 
massa de concreto e outros materiais. São responsáveis 
pela organização do seu local de trabalho. 

 

ALMOXARIFE 
(MOTEL) 

 

01 Com experiência mínima de 06 meses 
na função, ensino fundamental 

completo, CNH AB e ser morador de 
Cariacica, Vitória ou Vila Velha. 

 

ANALISTA DE 
INFRAESTRUTURA 

(TECNOLOGIA E 
SERVIÇOS) 

 

01 Ambos os sexos, ensino superior 
completo ou em andamento na área de 

TI, experiência mínima de 03 anos. 

Descrição das atividades: Instalação e 
administração de aplicativos, instalação e 
administração de ambiente de nuvem, 
gerência de configuração na fábrica de 
software. 
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APLICADOR DE 
INSULFILM 

(COMÉRCIO) 
 

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

morador de Cariacica. 
 

ARMADOR 
(CONSTRUÇÃO CIVIL) 

 

02 Ensino fundamental incompleto, com 
experiência mínima de 03 anos e 
somente morador dos bairros Rio 

Branco, Oriente, Alto Lage, Alto Boa 
Vista, Sotema, Expedito, Vera cruz, 

Cantinho Feliz, Jardim América, 
Itacibá. 

 
Descrição das atividades: Armador: Preparam a 
confecção de armações e estruturas de concreto. Cortam e 
dobram ferragens de lajes. Montam e aplicam armações de 
fundações, pilares e vigas.  

 

ARREMATADEIRA 
(CONFECÇÕES) 

 

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

01 ano e ser morador de Vila Velha, 
Vitória ou Cariacica. 

Local de trabalho: Vila Velha 
 

ASSESSOR DE VM 
(VISUAL MERCHANDISING) 
(LOJA DE ACESSÓRIOS E 

MODA PARA CASA) 

 

01 Ambos os sexos, com experiência na 
função, ensino médio completo, ser 

morador de Cariacica ou Viana e 
disponibilidade para trabalhar no 

Shopping Moxuara. 
Horário de Trabalho: 14:00-22:20 hs 

 

ASSISTENTE 
ADMINISTRATIVO 

(MOTEL) 
 

01 Com experiência mínima de 06 meses na 
carteira, ensino superior completo em 

ciências contábeis, CNH A/B e ser 
morador de Cariacica, Vitória ou Vila 

Velha. 
Horário de trabalho: 6X1 Segunda – Sábado 

Descrição das atividades: Processos administrativos, 
administrar sistema de ponto, efetuar recargas em vale 
transporte, informar dados para elaboração de folha de 
pagamento, elaborar dossiê de admissão e demissão com 
seus respectivos documentos. 
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ASSISTENTE DE 
LOGÍSTICA 

(FÁBRICA DE 
PRODUTOS 
INFANTIS) 

 

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

anos e em WMF, FAP e 
endereçamento.  

 

ASSISTENTE DE 
MANUTENÇÃO 

(HOSPITAL) 

 

01 Experiência em construção civil e 
elétrica de 06 meses, ensino médio 
completo, desejável NR10 e NR35. 

Local de trabalho: Vila Velha  

ATENDENTE DE 
LANCHONETE 
(SHOPPING) 

 

02 Ambos os sexos, ensino médio 
completo, com ou sem experiência, 
disponibilidade para trabalhar em 

Shopping. 

ATENDENTE 
TELEFÔNICO  
(PAPELARIA) 

 

02 Ambos os sexos, ensino fundamental 
completo, experiência mínima de 02 
anos, ser morador de Serra ou de 

Cariacica. 
Descrição das atividades: Atendimento a cliente por 
contato telefônico e presencial, elaboração de 
orçamento e apoio a vendas extras.    

 

AUXILIAR DE 
CONFEITEIRO 

(SUPERMERCADO) 

03 Ambos os sexos, ensino fundamental 
completo, experiência mínima de 06 
meses na função comprovada em 

carteira.  
 

AUXILIAR DE 
ESTOCAGEM 
(AUTOPEÇAS) 

01 Ensino Médio completo e desejável 
pacote Office, experiência mínima de 

06 meses na função. 

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

em negociações e em 
cálculos. Conhecimento em 

Informática. 
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AUXILIAR DE 
ESTOQUE 

 

01 Com experiência de 01 ano na função, 
ensino médio completo e ser morador 

de Cariacica ou Viana. 

Local de trabalho: Viana 

 

AUXILIAR DE 
EXECUÇÃO 

(DISTRIBUIDORA) 
 

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

A. 
Candidato jovem, que saiba lidar com 
pessoas, vai ficar no supermercado, 

simpático. 
 

AUXILIAR DE 
EXPEDIÇÃO 

(TRANSPORTADORA) 
 

03 Ensino fundamental completo, com 
experiência mínima de 06 meses, ser 

morador de Cariacica ou Viana. 

AUXILIAR DE 
EXPEDIÇÃO 

(TRANSPORTE E 
LOGÍSTICA) 

 

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

Descrição das atividades: Promover a montagem 
das cargas e organização do estoque. 

 

AUXILIAR DE 
FATURAMENTO 

(PAPELARIA) 
 

02 Ensino fundamental completo, com 
experiência mínima de 02 anos, ser 
morador de Serra ou de Cariacica.                   

Descrição das atividades: Preparam cargas e descargas de 
mercadorias; movimentam e fixam mercadorias e cargas; entregam e 
coletam encomendas; reparam embalagens danificadas e controlam a 
qualidade dos serviços prestados. Recebem e verificam embarque e 

desembarque de mercadorias, conhecem rotas e separam notas fiscais. 

AUXILIAR DE 
LAVANDERIA 

(MOTEL) 
 

01 Ensino fundamental completo, com 
experiência mínima de 06 meses na 
função e ser morador de Cariacica, 

Vitória ou de Vila Velha. 
Descrição das atividades: Operar Maquinário da 
Lavanderia e auxiliar nos demais serviços 
pertinentes a Lavanderia 
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AUXILIAR DE 
SERVIÇOS GERAIS 

(HOSPITAL) 

03 Ensino fundamental completo, 
experiência mínima de 06 meses. 

 

AUXILIAR DE 
SERVIÇOS GERAIS 

(PADARIA) 
 

01 Ambos os sexos, ensino médio 
incompleto e com experiência mínima 

de 01 e meio na função.  

AUXILIAR DE 
VENDAS 

(AUTOPEÇAS) 

01 Ensino Médio completo e desejável 
pacote Office.  

Necessária experiência em autopeças 
de no mínimo de 06 meses, vivência 

em atendimento a clientes e habilidade 
em negociações e em 

cálculos. Conhecimento em 
Informática. 

AUXILIAR EM 
GESTÃO DE 
PESSOAS 
(MOTEL) 

 

01 Com experiência mínima de 06 meses 
na carteira, ensino técnico em recursos 
humanos, e ser morador de Cariacica, 

Vitória ou Vila Velha. 
Horário de trabalho: noturno 

Descrição das atividades: Administrar 
treinamentos, acompanhar a gestão de pessoas 
em recrutamento e seleção. 

 

BALCONISTA DE 
PADARIA 

 

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

completo e ser morador de Vitória, Vila 
Velha, Serra e Cariacica. 

BARMAN 
(BAR) 

 

01 Com experiência em preparação de 
drinks, coquetéis e sucos. 

Jornada de trabalho: terça à sábado a 
partir das 17hs até o fechamento do 

bar. 
Preferência para pessoas que morem 
próximo a região de campo grande, 

Cariacica. 
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CAMAREIRA 
(CONDOMÍNIO) 

(APART HOTEL) 

 

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

06 meses. 

CAMAREIRA 
(MOTEL) 

 

01 Ensino fundamental completo, com 
experiência mínima de 06 meses na 
função e ser morador de Cariacica, 

Vitória ou de Vila Velha. 
Descrição das atividades: Fazer liberação e 
efetuar limpeza das suítes e outras dependências. 

 

CAMAREIRA LÍDER 
(MOTEL) 

 

02 Ensino fundamental completo, com 
experiência mínima de 06 meses na 
função e ser morador de Cariacica, 

Vitória ou de Vila Velha. 
Descrição das atividades: Fazer organização da 
equipe, controle de material, liberação e efetuar 
limpeza das suítes e outras dependências. 

 

CARPINTEIRO 
(CONSTRUÇÃO CIVIL) 

 

01 Ensino fundamental incompleto, com 
experiência mínima de 03 anos e 
somente morador dos bairros Rio 

Branco, Oriente, Alto Lage, Alto Boa 
Vista, Sotema, Expedito, Vera cruz, 

Cantinho Feliz, Jardim América, 
Itacibá.  

 
Descrição das atividades: Carpinteiro: Executa, monta e 
assenta no local, estruturas e elementos de madeira ou 
produtos afins, tais como portas, janelas, caixilhos, 
escadas, lambris, rodapés, soalhos e tetos, utilizando 
ferramentas manuais, mecânicas ou máquinas-
ferramentas. 

 

CHAPEIRO 
(PADARIA)   

 
 
 
     

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

01 ano.                                               
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CONFEITEIRO 
(SUPERMERCADO) 

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

06 meses e ser morador de Vitória, 
Cariacica ou Vila Velha. 

COORDENADOR DE 
NUTRIÇÃO 

(COMÉRCIO DE 
ALIMENTOS) 

 

01 Ambos os sexos, ensino superior 
completo em nutrição, CNH AB, com 
experiência de 01 ano e ser morador 

de Serra. 

COSTUREIRA 
RETISTA 

(CONFECÇÕES) 
 

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

01 ano e ser morador de Vila Velha, 
Vitória ou Cariacica. 

Local de trabalho: Vila Velha 
 

COZINHEIRA 
 
 

01 Experiência mínima de 02 anos, ensino 
médio completo e ser morador de 
Cariacica, Vila Velha ou Vitória.    

Descrição das atividades: Experiência na função comprovada em 
carteira,Dinâmica,Habilidade e agilidade no preparo de refeições em 

volume,Organizar e controlar o estoque de insumos,Organizar e 
fazer a limpeza do ambiente de trabalho junto a equipe,Habilidade 

com números, conhecimento em comida saudável e Low Carb será 

um diferencial. 

EDITOR DE MÍDIAS 
ELETRÔNICAS 

(CONSULTORIA) 
 

01 Superior em publicidade e propaganda, 
comunicação social ou sistemas de 

mídias digitais, experiência em redes 
sociais, Excel e Power Point, Google 
Analytics, Google Adwords, Inbound, 

marketing e SEO. 

ENCANADOR 
(CONSTRUÇÃO CIVIL) 

 

01 Ensino fundamental incompleto, com 
experiência mínima de 03 anos e 
somente morador dos bairros Rio 

Branco, Oriente, Alto Lage, Alto Boa 
Vista, Sotema, Expedito, Vera cruz, 

Cantinho Feliz, Jardim América, 
Itacibá. 

Descrição das atividades: Executar a instalações de 
componentes hidráulicos e assentamento de tubulações 
em obras de saneamento básico. 
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ENFERMEIRO 
(HOSPITAL) 

 

01 Ambos os sexos, graduado, com Coren 
ativo, desejável experiência ou que já 

tenha feito estágio na função. 
 

ENFERMEIRO 
(HOSPITAL) 

 

03 Ambos os sexos, desejável 
experiência, graduação em 

enfermagem concluída, com Coren 
ativo, experiência em classificação de 
risco, com protocolo de Manchester. 

 

ESCORADOR 
(CONSTRUÇÃO CIVIL) 

 

01 Ensino fundamental incompleto, com 
experiência mínima de 03 anos e 
somente morador dos bairros Rio 

Branco, Oriente, Alto Lage, Alto Boa 
Vista, Sotema, Expedito, Vera cruz, 

Cantinho Feliz, Jardim América, 
Itacibá. 

 
Descrição das atividades: Escorador: Escoram valas, 
transportam materiais, verificam condições do subsolo, 
arrumam e limpam os locais de realização das tarefas de 
escavação, montam e desmontam armações de 
escoramento, observando as ordens, para auxiliar na 
abertura e no fechamento das valas. 
 

 

ESTÁGIO DE ENSINO 
MÉDIO 

(RECRUTADORA) 
 

04 Cursando o 1° ou 2° ano matutino ou 
noturno do ensino médio, acima de 16 

anos, noções de informática e ser 
morador de Cariacica, Vila Velha ou 

Vitória. 

 

ESTÁGIO MÉTRICAS 
(CONSULTORIA) 

 

01 Cursando matemática, estatística, 
engenharia da produção, 

administração, marketing ou 
comunicação social, experiência e 

afinidades com planilhas e com 
indicadores, desejável noção de 

Google Analytics ou outra ferramenta 
de monitoramento, conhecimento 

avançado no Office e internet. 
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ESTOQUISTA 
(CONFECÇÕES) 

 

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

01 ano e ser morador de Vila Velha, 
Vitória ou Cariacica. 

Local de trabalho: Vila Velha 
 

FISCAL DE LOJA 
(LOJA DE ACESSÓRIOS E 

MODA PARA CASA) 

  

01 Ambos os sexos, ensino médio 
completo, com experiência, ser 
morador de Cariacica ou Viana, 
disponibilidade de horário para 

trabalhar no Shopping Moxuara.  Não 
pode ser porteiro e nem vigilante. 

 

FISCAL DE SALÃO 
(SUPERMERCADO) 

 

01 Com experiência mínima de 02 anos 
como fiscal de salão, ensino médio 

completo, ser morador de Cariacica ou 
Vila Velha. Não pode ser porteiro e 

nem vigilante. 
 

LIDER DE 
DEPARTAMENTO 

(LOJA DE ACESSÓRIOS E 
MODA PARA CASA) 

 

01 Ambos os sexos, com experiência na 
função, ensino médio completo, ser 

morador de Cariacica ou Viana e 
disponibilidade para trabalhar no 

Shopping Moxuara. 
Horário de Trabalho: 14:00-22:20 hs 

 

LÍDER DE VENDAS 
(LOJA DE ACESSÓRIOS E 

MODA PARA CASA) 

 

01 Ambos os sexos, ensino médio 
completo, com experiência, ser 
morador de Cariacica ou Viana, 
disponibilidade de horário para 

trabalhar no Shopping Moxuara. 
 

MECÂNICO DIESEL 
 
 
 
 
 

01 Ensino Fundamental Incompleto; 

Experiência mínima de 06 meses na 
função. 

Desejável: Curso profissionalizante.     
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MECÂNICO DIESEL 
(CONCESSIONÁRIA) 

 

01 Com curso técnico em mecânica, 
experiência de 02 anos em Volvo 

comprovada em carteira e residir em 

Cariacica ou Viana. 
Local de trabalho: Viana. 

Horário de trabalho: 8h às 18h. 
Atividades: Executar atividades de MANUTENÇÃO 

MECÂNICA EM VEÍCULOS (Caminhões e Ônibus Volvo), realizar 
a remoção, desmontagem, inspeção e montagem de 

componentes, efetuar diagnósticos de média complexidade e 
demais atividades afins seguindo as normas e procedimentos da 

empresa. 

 

MECÂNICO 
VEÍCULAR 

(TRANSPORTADORA) 
 

01 Experiência em mecânica a diesel 
pesada de cavalo mecânico, 

suspensão, diferencial e caixa de 
transmissão automatizada e manual.  

Ter disponibilidade de horário. 
 

MEIO OFICIAL 
COZINHA 

(COMÉRCIO DE 
ALIMENTOS) 

 

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

de Serra ou Cariacica. 
 

Descrição das atividades: Produção, limpeza 
da cozinha, montagem de marmitas. 

 

MENOR PARENDIZ 
(SUPERMERCADO) 

 

03 Ambos os sexos, ter entre 14 e 17 
anos, estar cursando no mínimo 9° ano 
(8°série) e ser morador de Vila Velha. 

Possuir Carteira de Trabalho. 

MENOR PARENDIZ 
(SUPERMERCADO) 

 

06 Ambos os sexos, ter entre 14 e 17 
anos, estar cursando no mínimo 9° ano 
(8°série) e ser morador de Cariacica. 

Possuir Carteira de Trabalho. 

MOTOBOY 
 

01 Ensino médio completo, ser morador 
de Campo Grande ou bairros vizinhos, 

CNH A.  
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MOTORISTA 
CARRETEIRO 

(TRANSPORTADORA) 
 

10 Ambos os sexos, ensino fundamental 
completo, experiência de 01 ano na 
função comprovada em carteira e 

possuir CHN “E”. 
 

 

MOTORISTA DE 
ENTREGA 

(TRANSPORTE E 
LOGÍSTICA) 

 

08 Ensino médio completo, CNH D e com 
experiência mínima de 01 ano. 

Descrição das atividades: Entrega de bebidas na 
Grande Vitória 

 

MOTORISTA DE 
ENTREGA 

(PAPELARIA) 
 

02 Ensino fundamental completo, 
experiência mínima de 02 anos, CNH 

D, ser morador de Serra ou de 
Cariacica. 

Descrição das atividades: Preparam cargas e 
descargas de mercadorias; movimentam e fixam 
mercadorias e cargas; entregam e coletam 
encomendas; reparam embalagens danificadas e 
controlam a qualidade dos serviços prestados. 
Recebem e verificam embarque e desembarque de 
mercadorias, conhecem rotas e separam notas fiscais.  

 

NUTRICIONISTA 
(COMÉRCIO DE 

ALIMENTOS) 
 

01  

Ambos os sexos, ensino superior 
completo em nutrição, com experiência 
de 06 meses e ser morador de Serra 

ou Cariacica. 
 

OFICIAL 
POLIVALENTE 

 

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

Disponibilidade para trabalhar viajando. 
 

OPERADOR DE 
EMPILHADEIRA 

(TRANSPORTE E 
LOGÍSTICA) 

 
 
 
 

03 Ensino médio completo, CNH B e com 
experiência mínima de 01 ano. 

 Descrição das atividades: Armazenamento de 
paletes; Movimentação de materiais; Carga e 
descarga de veículos de transporte. 
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PEDREIRO 
(CONSTRUÇÃO CIVIL) 

 

01 Ensino fundamental incompleto, com 
experiência mínima de 03 anos e 
somente morador dos bairros Rio 

Branco, Oriente, Alto Lage, Alto Boa 
Vista, Sotema, Expedito, Vera cruz, 

Cantinho Feliz, Jardim América, 
Itacibá. 

 
Descrição das atividades: Pedreiro: Organizam e 
preparam o local de trabalho na obra; constroem 
fundações e estruturas de alvenaria. Aplicam 
revestimentos e contra pisos.  

 

PINTOR DE 
CARRETAS 

(COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS) 

 

01 Com experiência mínima de 01 ano, 
ensino médio completo e ser morador 

de Cariacica ou Viana. 

 

PIZZAIOLO 
(SUPERMERCADO) 

01 Ambos os sexos, ensino fundamental 
completo, experiência mínima de 06 
meses na função comprovada em 

carteira. 
 

PROMOTOR DE 
VENDAS 

(AUTOPEÇAS) 

01 Necessário veículo próprio para o 
trabalho, disponibilidade para viagens 

no interior do ES, ensino Superior 
completo ou em curso e pacote 

Office. Necessário conhecer autopeças 
(desejável linha pesada) e carteira de 

clientes (desejável). Habilidade em 
negociações e em cálculos. 

Conhecimento em Informática.  

PROMOTOR DE 
VENDAS 

(DISTRIBUIDORA) 
 

02 Ambos os sexos, com ensino médio 
completo, com ou sem experiência, 

CNH A, desejável moto própria. 
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REPRESENTANTE DE 
ATENDIMENTO 

(TELECOMUNICAÇÃO) 

 

20 Ambos os sexos, ensino médio 
completo, necessário ter noções de 

informática, desejável experiência e ter 
disponibilidade de horário. 

 

SUBSEA EM 
QUALQUER NÍVEL- 
OFFSHORE/EMBARCADO 

 

10 Experiência como Subsea  

(qualquer nível) 

Escolaridade: Mínima formação 
Técnica em Mecânica ou áreas afins. 

Horário de Trabalho: 15 dias embarcado -> média 

12h/dia 

Descrição das atividades: O trabalho do Subsea 

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

TÉCNICO DE 
ENFERMAGEM 

(HOSPITAL) 
 

03 Ambos os sexos, curso Técnico 
completo, COREN ativo e com 

experiência mínima de 06 meses na 
carteira. 

Local de trabalho: Serra. 
 

TÉCNICO DE 
ENFERMAGEM 

(HOSPITAL) 

03 Curso Técnico em Enfermagem com 
Coren ativo e experiência na função. 

 

TÉCNICO DE 
SEGURANÇA DO 

TRABALHO 
 

01 Ambos os sexos, ensino técnico na 
área de segurança do trabalho e 

formação na área de qualidade. Há que 
possuir as duas formações. 

Descrição das atividades: O profissional se 
encarregará de todas as atividades e 
documentações relativas à segurança do trabalho 
e da gestão da qualidade da empresa. 
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TÉCNICO 
SEGURANÇA DO 

TRABALHO 
(CONSTRUÇÃO CIVIL) 

 

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

03 anos, CNH B, e ser morador de 
Cariacica e somente morador dos 
bairros Rio Branco, Oriente, Alto 
Lage, Alto Boa Vista, Sotema, 

Expedito, Vera cruz, Cantinho Feliz, 
Jardim América, Itacibá. 

 

TÉCNICO 
SEGURANÇA DO 

TRABALHO 
(DISTRIBUIDORA) 

 

01 Ambos os sexos, ensino médio 
completo e técnico em segurança do 
trabalho, CNH A, experiência mínima 
de 01 ano e ser morador de Cariacica. 

 

TI WEBDESIGNER 
(CONSULTORIA) 

 

01 Superior ou cursando publicidade e 
propaganda, sistemas de mídias 

digitais ou tecnologia da informação, 
experiência e conhecimento em 

ilustrador, Photoshop, Indesign, Corel 
Draw e Optimize Press, domínio PHP. 

TOPÓGRAFO 
(CONSTRUÇÃO CIVIL) 

 

01 Ambos os sexos, ensino médio 
completo, com experiência mínima de 
03 anos, CNH B, e somente morador 

dos bairros Rio Branco, Oriente, Alto 
Lage, Alto Boa Vista, Sotema, 

Expedito, Vera cruz, Cantinho Feliz, 
Jardim América, Itacibá. 

 

VENDEDOR DE 
AUTOPEÇAS 

(AUTOPEÇAS) 

01 Ensino Médio completo e desejável 
pacote Office. Necessário conhecer 
autopeças na linha pesada e possuir 

carteira de clientes (desejável). 
Vivência em atendimento a 

clientes, com dois anos de experiência 
mínima e comprovada. Habilidade em 

negociações e em cálculos. 
Conhecimento em Informática. 
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VENDEDOR DE 
CURSOS 

(INSTITUTO) 

01 Ambos os sexos, ensino médio 
completo, com experiência mínima de 
06 meses em vendas de cursos, plano 
de saúde, plano funerária ou parecida 

e ser morador de Cariacica. 
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES: 
Atendimento ao publico, ter um bom poder de 
convencimento, uma boa  persuasão, ser comunicativo e 
proativo é um diferencial. 
Ira vender cursos da área da beleza será uma venda 
interna, ou seja, dentro da unidade, terá que ligar para o 
cliente, fazer agendamento e fechar matricula. 

 

VENDEDOR EXTERNO 
(ASSISTÊNCIA MÉDICA E 

ODONTOLÓGICA) 

 

01 Ambos os sexos, ensino médio 
completo/profissionalizante, 

experiência na área e ser morador de 
Vitória, Cariacica ou Vila Velha. 

 

VENDEDOR EXTERNO 
(DISTRIBUIDORA) 

 

01 Ambos os sexos, com ensino médio 
completo, desejável experiência, CNH 

A OU AC, desejável moto própria e 
residir na Grande Vitória. 

 

VENDEDOR EXTERNO 
PJ - CONTRATO 

(DISTRIBUIDORA DE 
ALIMENTOS) 

 

01 Ambos os sexos, ensino médio 
completo, com experiência, Ter moto, 

CNH AB, ser morador da Serra. 

Local de trabalho: Serra 

Descrição das atividades: Visitar clientes, emitir pedidos, 

abrir novos clientes, manutenção no ponto de venda, etc. 

VENDEDOR INTERNO 
(EDUCAÇÃO 

TECNOLÓGICA) 
 

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

e ser morador de Vitória, Cariacica, 
Vila Velha ou Serra. 
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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. 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO/ 
RECEPCIONISTA 

(PRESTADORA DE SERVIÇOS 
DE ALIMENTAÇÃO) 

 

02 PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
Ambos os sexos, ensino médio 

completo e ser morador da Serra. 
 

AUXILIAR DE 
COZINHA 

(PRESTADORA DE SERVIÇOS 
DE ALIMENTAÇÃO) 

 

01 PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
Ambos os sexos, ensino fundamental 
completo e ser morador da Serra. 

 

AUXILIAR DE 
SERVIÇOS GERAIS 

(PRESTADORA DE SERVIÇOS 
DE ALIMENTAÇÃO) 

 

04 PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
Ambos os sexos, ensino fundamental 
completo e ser morador da Serra. 

 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 

OPERACIONAL 
(TRANSPORTADORA) 

01 PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
Experiência de 06 meses em rotinas 
administrativas, Excel, atendimento 

telefônico, sistema, lançamento. 

ASSESSOR DE 
CLIENTE 

(LOJA DE ACESSÓRIOS E 
MODA PARA CASA) 

 

01 PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
Ambos os sexos, ensino fundamental 

completo, com ou sem experiência, ser 
morador de Cariacica ou Viana, 
disponibilidade para trabalhar no 

shopping Moxuara. 
 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 

(HOSPITAL) 
 

01 PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
Ambos os sexos, ensino médio 

completo, com experiência de 06 
meses. 
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AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 

(TRANSPORTADORA) 
 

01 PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
Ambos os sexos, ensino médio 

completo, com experiência de 06 
meses e ser morador de Vitória, 

Cariacica ou Vila Velha. 
 

APRENDIZ DE 
ELÉTRICA E SOLDA 

(CONSULTORIA) 
 

10 PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
Ambos os sexos, ensino médio 
completo, sem experiência e ser 

morador de Vitória, Serra, Cariacica ou 
Vila Velha. 

Descrição das atividades: Manuseio de partes 
elétricas e soldas. Área Técnica de aprendizagem 
e suporte nas áreas industriais. 

 

ATENDENTE 
(HAMBURGUERIA 

SHOPPING) 
 

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

 

AUXILIAR DE 
COZINHA 

(HAMBURGUERIA 
SHOPPING) 

 

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

ser morador de Serra, Vitória, Vila 
Velha ou Cariacica.  

 

AUXILIAR DE 
ESTOQUE 

(DISTRIBUIDORA) 
 

01 PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
Ensino fundamental completo, 

desejável experiência e residir em 
Cariacica. 

Local de trabalho: Cariacica. 
Horário de trabalho: 10h às 20h. 

 

AUXILIAR 
OPERACIONAL 

(TRANSPORTADORA) 
 

02 PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
Ambos os sexos, ensino fundamental 
completo, com conhecimento na área 

administrativa ou de Mecânica veicular 
ou de operador de rastreamento. 

Desejável experiência na função e ter 
noções de informática. 

Local de trabalho: Cariacica. 
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CAIXA 
 (SHOPPING) 

01 PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
Ambos os sexos, ensino fundamental 
completo e desejável experiência na 

função. 
 

EMPACOTADOR 
(HIPERMERCADO) 

 

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

Horário de trabalho: 14h30 às 22h44. 
 

ESTOQUISTA 
(COMÉRCIO) 

 

01 PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
Ambos os sexos, ensino médio 

completo, com experiência mínima de 
01 ano e ser morador de Cariacica ou 

Vila Velha. 
 

FISCAL DE SALÃO 
(SUPERMERCADO) 

 

01 PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
Com experiência mínima de 02 anos 
como fiscal de salão, ensino médio 

completo, ser morador de Cariacica ou 
Vila Velha. Não pode ser porteiro e 

nem vigilante. 
 

MOVIMENTADOR DE 
MERCADORIAS 

(DISTRIBUIDORA) 
 

01 PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
Ambos os sexos, ensino fundamental 
incompleto, com ou sem experiência. 

Local de trabalho: Viana 
Descrição das atividades: Profissional responsável por 

efetuar a separação de mercadorias, descarga e 
armazenagem; organizar o setor; efetuar o carregamento dos 
veículos; retirar paletes dos veículos que retornam das 
entregas; prensar todo o papel e plástico colocado no 
contêiner, quando necessário. 

 

 

OPERADOR DE 
MÁQUINA DE 

SORVETE 
 (SHOPPING) 

01 PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
Ambos os sexos, ensino fundamental 
completo e desejável experiência na 

função. 
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OPERADOR DE 
TELEMARKETING 

ATIVO 
(TELECOMUNICAÇÃO) 

  
 

05 Ambos os sexos, ensino médio 
completo ou cursando, necessária 

experiência com vendas por telefone 
comprovada em carteira, maiores de 
18 anos e residir na Grande Vitória. 

Local: Vitória. 
 

PROMOTOR DE 
VENDAS 

(DISTRIBUIDORA) 
 

02 PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
Ambos os sexos, com ensino médio 

completo, desejável experiência, 
CNHA, desejável moto própria. 

 

TÉCNICO DE 
ENFERMAGEM DO 

TRABALHO 
(INDÚSTRIA) 

 

01 PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
Ambos os sexos, com curso técnico 

em enfermagem do trabalho completo 
– (com curso de socorrista), 

experiência de no mínimo 01 ano na 
função comprovada em carteira e ser 

morador de Cariacica. 
Local: Cariacica 

Horário de trabalho: 20h às 8h. 
Atividades: Executar atividades técnicas de 

enfermagem do trabalho no ambulatório e em 
atendimentos a emergências e urgências nas 

áreas de trabalho e apoio a atividades de 
prevenção em saúde além de executar e outras 

tarefas inerentes ao setor. 

 

VENDEDOR 
EXTERNO 

(DISTRIBUIDORA) 
 

01 PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
Ambos os sexos, com ensino médio 

completo, desejável experiência, CNH 
A OU AC, desejável moto própria e 

residir na Grande Vitória. 
 

 

 

 

 

 


