
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Agência do Trabalhador de Cariacica 12/02/2020 a 14/02/2020

VAGAS

PRÉ-REQUISITOS	FORNECIDOS	PELAS
EMPRESAS,	A	EXPERIÊNCIA	TEM	QUE	SER

COMPROVADA	EM	CARTEIRA.

AÇOUGUEIRO
(SUPERMERCADO)

Ensino fundamental completo, mı́nimo de 01 ano de
experiência comprovado em carteira, residir em

Cariacica ou Vila Velha.

Horário de Trabalho: 11:00 AS 21:30.
Local do Trabalho: Vila Palestina - Cobilandia.

AÇOUGUEIRO
(SUPERMERCADO)

Ensino médio completo, experiência de no mı́nimo 06
meses na função comprovado em carteira.

Horário de Trabalho: 14:00 AS 22:00.

AJUDANTE	DE
MECÂNICO

AUTOMOTIVO

Ensino fundamental completo, experiência mı́nima de
01 ano comprovado em carteira e residir em Cariacica.

AJUDANTE	DE
MOTORISTA
(PAPELARIA)

Ensino médio completo, experiência mı́nima de 02
anos comprovado em carteira, residir em Cariacica ou

Serra.

Obs:	Aos	que	residem	em	Cariacica	devem	ter	disponibilidade	de	trabalhar	na	
Serra.

Local do Trabalho: Serra/ES

ANALISTA	DE
PROCESSOS

Ambos os sexos, com experiência na área de
implementos rodoviários.

Local do Trabalho: CARIACICA
Horário de Trabalho: 07:30  A1 S 17:10 SEGUNDA A SEXTA

Descrição das atividades:  mapeamento de processos, gestão de tempo de 
produtividade, visão lean (evitar desperdı́cios, controle de produção, cronoanalise de
processos,  programar a produção.

ATENDENTE
(BAR)

Ensino fundamental completo, mı́nimo de 06 meses de
experiência comprovado em carteira.

Horário de Trabalho: 17:30 AS 02:00 da manhã.

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	DE	COZINHA
(BAR)

Ensino fundamental completo, mı́nimo de 06 meses de
experiência comprovado em carteira.

Horário de Trabalho: 17:30 AS 02:00 da manhã.

AUXILIAR	DE	COZINHA

(PADARIA)

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

residir em Vitória.
Local de trabalho: Vitória-ES.

AUXILIAR	DE	MECÂNICO Ensino médio completo,  morar próximo a Vila Graúna,
ter CNH B.

Horário de Trabalho: 08:00 AS 18:00.
Local do Trabalho: Vila Grauna - Cariacica.

AUXILIAR	DE	SERVIÇOS
GERAIS

(TRANSPORTADORA)

Ensino Fundamental Incompleto, com experiência em
roçadeira e limpeza e ser morador de Cariacica ou

Viana.

Horário: Segunda a Sábado. (Seg à sext 07h às 17h - Sab 07h às 11h)

BABÁ Ensino fundamental incompleto,  experiência mı́nima
de 01 ano na função comprovado em carteira.

Local do Trabalho: Vitória/ES.
Horário: 07:30 às 16:30.

BORRACHEIRO Ensino fundamental completo, experiência de no
mı́nimo 06 meses comprovado em carteira.

Atividades: Executar as atividades de borracharia, controlando a utilização e manutenção dos 
pneus da frota, mantendo atualizado os controles para melhorar a vida útil dos pneus.

Local de trabalho: Cariacica/ES.
Horário: 07:00 às 17:00

CAIXA
(SUPERMERCADO)

Ensino médio completo, com ou sem experiência,
disponibilidade de horário e pontualidade e residir em

Cariacica ou Serra.

Horário de Trabalho: 14:00 AS 22:00.

CALDEIREIRO Ensino médio completo, mı́nimo de 03 anos de
experiência comprovado em carteira, curso de

caldeiraria, necessário ter os certi?icados NR33, NR34,
NR12.

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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CHAPEIRO
(LANCHONETE)

Ensino médio completo, com experiência mı́nima
de 06 meses comprovado em carteira e residir em

Cariacica.

Local de trabalho: Cariacica-ES.
Horário: 16:00 às 00:00

CHEFE	DE	COZINHA
(SUPERMERCADO)

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

CONFERENTE
(PAPELARIA)

Ensino médio completo, experiência mı́nima de 02
anos comprovado em carteira, residir em Cariacica ou

Serra.

Obs:	Aos	que	residem	em	Cariacica	devem	ter	disponibilidade	de	trabalhar	na	
Serra.

Local do Trabalho: Serra/ES

CONSULTOR	DE	VENDAS Ensino médio completo, com ou sem experiência e
residir em Cariacica e Viana.

Atividades: Atendimento ao cliente para vendas.
Horário: 08:00 às 17:00

COORDENADOR	DE
ATENDIMENTO
(LANCHONETE)

Ensino médio completo, com experiência mı́nima
de 01 ano comprovado em carteira e residir em

Cariacica.

Local de trabalho: Cariacica-ES.
Horário: 16:00 às 00:00
Descrição das atividades: Gerenciar de equipe de atendimento, planejar as rotinas de 
trabalho, treinar funcionarios e coordenar equipes de trabalho. Atender e servir os 
clientes, observando e avaliando o desemprenho dos colaboradores, a execução de 
serviços.

COSTUREIRA	PILOTISTA
(INDUSTRIA	TEXTIL)

Ensino  médio completo, experiência  de no
mı́nimo 02 anos comprovado em carteira.

Local de trabalho: Glória, Vila Velha-ES.
Horário: 08:00 às 18:00 horas.

ESTAGIÁRIO	DE
PROGRAMAÇÃO

Ensino Superior em Ciência da Computação, Sistema
de Informação, Análise e Desenvolvimento de

Sistemas, Engenharia de Computação ou outro curso
superior na área.

Local do Trabalho: Serra/ES.
Descrição das atividades: Apoio na criação e personalização de sistemas (formulários,
relatórios personalizados, Dashboards e etc).

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
ADMINISTRATIVO

Ambos os sexos, estar estudando no horário matutino,
experiência com Corel Draw e ser morador de

Cariacica.

Local de trabalho: Campo Grande

ESTÁGIO	DE
ADMINISTRAÇÃO	OU

LOGÍSTICA
(TRANSPORTADORA)

Cursando superior em administração ou técnologo
em Logıśtica , necessário ter conhecimento em

Pacote Of?ice acima de intermediário.

GARÇOM	DIURNO Ensino fundamental completo, experiência mı́nima de
06 meses na função comprovado em carteira.

Local do Trabalho: Itaciba/Cariacica.

GARÇOM	NOTURNO Ensino fundamental completo, experiência mı́nima de
06 meses na função comprovado em carteira,

desejável morar próximo a Itacibá.

Local do Trabalho: Itaciba/Cariacica.

GARÇON
	(RESTAURANTE)

Ensino fundamental completo, com experiência de 06
meses com ala carte e ser morador próximo a Campo

Grande.

GERENTE
(BAR)

Ensino médio completo, mı́nimo de 06 meses de
experiência comprovado em carteira.

Horário de Trabalho: 17:30 AS 02:00 da manhã.

MECÂNICO	ALINHADOR Experiência na área de mecânica, residir em Cariacica
ou proximidades.

Local do Trabalho: Campo Grande - Cariacica.

MECÂNICO
AUTOMOTIVO

Ensino técnico em mecânica automotiva, experiência
de no mı́nimo 03 anos comprovado em carteira, residir

em Cariacica.

Local do Trabalho: São Geraldo - Cariacica.

MECANICO	DE	MAQUINA
PESADA	(CAMINHÃO)

Ensino médio completo, experiência mı́nima de 03
anos comprovado em carteira, CNH D e residir na

Serra.

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 12/02/2020 a 14/02/2020

MECÂNICO	INDUSTRIAL Ensino Técnico completo em Mecânica Industrial,
Eletrotécnica ou Mecatrônica, experiência de no

mı́nimo 06 meses.

Local do Trabalho: Viana.

MECÂNICO	INDUSTRIAL
EMPRESA	DE

(BENEFICIAMENTOS	DE
MATERIAIS)

Ensino fundamental completo, com experiência
mı́nima de 01 ano, CNH B e de preferência morador de

Cariacica.

Descrição das atividades: Manutenção mecânica da peneira e conhecimento básico de
mecânica em maquinas de pá carregadeira-CASE e CAT.

Salário R$ 1900,00
Benefı́cios: Vale transporte e alimentação na empresa.

MECÂNICO	VEÍCULAR
(TRANSPORTADORA)

Experiência em mecânica a diesel pesada de cavalo
mecânico, suspensão, diferencial e caixa de
transmissão automatizada e manual.  Ter

disponibilidade de horário.

MENOR	APRENDIZ
(TRANSPORTADORA)

Estar matriculado em uma instituição de ensino, obter
carteira de trabalho, conhecimento em Pacote Of?ice

intermediário.

Horário de Trabalho: 07:00 AS 11:00.

MONTADOR	DE	MÓVEIS Ensino fundamental completo, com experiência
mı́nima de 06 meses comprovado em carteira, ter

CNH AB e residir em Cariacica,  Viana, Vitória e
Serra.

Local de trabalho: Grande Vitória.
Descrição  das  atividades: Responsável  pelo  processo  de  apoio  operacional  no
carregamento e descarregamento de mercadorias no armazém, visando atender o
?luxo de carga e descarga de mercadorias, de acordo com as normas e procedimentos
estabelecidos pela empresa.

MOTOCICLISTA
	(LOCADORA	DE	VEÍCULOS	COM

MOTORISTA)

Ambos os sexos, ensino fundamental, CNH AB, com
experiência mı́nima de 01 ano.

Descrição das atividades:
Motociclista pro?issional de moto leve (ter na carteira de habilitação que está apto a 
serviço remunerado). Disponibilidade para viagens e trabalhos aos ?inais de semana 
(com pagamento de hora extra ou diária, quando necessário).

PREFEREG NCIA POR NAH O FUMANTE

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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MOTORISTA	CARRO
PEQUENO

(LOCADORA	DE	VEÍCULOS	COM
MOTORISTA)

Ambos os sexos, ensino fundamental, CNH B EAR,
com experiência mı́nima de 01 ano.

Descrição das atividades:
Motorista pro?issional de carro leve (ter na carteira de habilitação que está apto a 
serviço remunerado). Disponibilidade para viagens e trabalhos aos ?inais de semana 
(com pagamento de hora extra ou diária, quando necessário).

PREFEREG NCIA POR NAH O FUMANTE

OPERADOR	DE	CAIXA
(ATACADISTA)

Ensino médio completo, com experiência de 02 anos
na função comprovado em carteira e residir em

Cariacica.

OPERADOR	DE	PÁ
CARREGADEIRA

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

Cariacica.
Salário: 2200,00 reais + benefı́cios

OPERADOR	DE
TELEMARKETING	ATIVO

(TELECOMUNICAÇÃO)

Ambos os sexos, ensino médio completo,
necessária experiência com vendas comprovada

em carteira, maiores de 18 anos.
Local:	Vitória.

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

próximo ao bairro Nova Brasilia.

Horário de Trabalho: 16:00 AS 22:00.
Local do Trabalho: Vila Palestina - Cobilandia.

PORTEIRO Ensino médio completo, com ou sem experiência na
função, desejável o curso de Porteiro e CNH, residir na

Serra.

Local do Trabalho: São Geraldo - Cariacica.

PROMOTORA	DE
VENDAS

(POSTO	DE
COMBUSTÍVEL)

Ensino médio completo,  experiência mıńima de 06
meses na função comprovado em carteira.

Local de trabalho: Grande Vitória-ES.

Horário: 08:00 ás 17:18 (seg a sex); 08:00 ás 14:30 (sáb)

Descrição das atividades: Realizar ação de pit stop em postos de combustı́vel, trocas 
de óleo e auto peças. abordando os clientes deles e oferecendo nosso produto.

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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REPOSITOR
(PAPELARIA)

Ensino médio completo, experiência mı́nima de 02
anos comprovado em carteira, residir em Cariacica ou

Serra.

Obs:	Aos	que	residem	em	Cariacica	devem	ter	disponibilidade	de	trabalhar	na	
Serra.

Local do Trabalho: Serra/ES

TÉCNICO	EM
INSTALAÇÕES	DE	VIDEO

MONITORAMENTO

Ensino médio completo,   experiência de no mı́nimo 02
anos comprovado em carteira, ter CNH.

Atividades: Instalar e con?igurar câmeras e alarmes, passagem de cabos e montagem da 
estrutura fı́sica com qualidade no acabamento e lançamentos dos cabos como acomodação dos 
ativos.
 
Horário: 08:00 às 18:00

TÉCNICO	EM
SEGURANÇA	DO

TRABALHO

Ensino médio técnico em Segurança do Trabalho,
experiência de no mı́nimo 02 anos comprovado em

carteira, CNH B e residir em Cariacica.

VENDEDOR	MATERIAL
DE	CONSTRUÇÃO

Ambos os sexos, ensino médio completo, com
experiência mı́nima de 01 ano e ser morador de Serra.

Descrição das atividades: venda interna em atacado, atendimento ao cliente, 
orçamentos.

VENDEDOR
(ESCOLA	DE	IDIOMAS)

Ambos os sexos, ensino médio completo, desejável
CNH, com experiência mı́nima de 01 ano e ser

morador de Cariacica.

Descrição das atividades:
Vendas internas e externas. Captação de alunos.

VIGILANTE JORNADA	PARCIAL	-	PAGAMENTO	POR	HORA
TRABALHADA

Candidato trabalhará Sábado, Domingo e Feriados,
ensino médio completo, experiência de no mı́nimo 06
meses comprovado em carteira, residir em Serra ou
Vitória e ter a reciclagem do curso de "Vigilante" em

dia.

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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VAGAS	PARA
PESSOAS	COM
DEFICIÊNCIA

PRÉ-REQUISITOS	FORNECIDOS	PELAS
EMPRESAS,	A	EXPERIÊNCIA	TEM	QUE	SER
COMPROVADA	EM	CARTEIRA	E	POSSUIR

LAUDO	MÉDICO.

AUXILIAR	DE	SERVIÇOS
GERAIS

PESSOA	COM	DEFICIÊNCIA
Ensino fundamental incompleto, com ou sem

experiência e residir em Cariacica ou Vila Velha.

Local do Trabalho: Vila Velha/ES.
Descrição das atividades: Auxiliar na limpeza em geral de ambientes internos da 
?ilial.

AJUDANTE	DE	DEPÓSITO PESSOA	COM	DEFICIÊNCIA
Ensino médio incompleto, com experiência na

área e ser morador de Cariacica.

AJUDANTE	DE
MOTORISTA
(PAPELARIA)

PESSOA	COM	DEFICIÊNCIA
Ensino médio completo, experiência mı́nima de 02
anos comprovado em carteira, residir em Cariacica

ou Serra.

Obs:	Aos	que	residem	em	Cariacica	devem	ter	disponibilidade	de	trabalhar	
na	Serra.

Local do Trabalho: Serra/ES

ASSISTENTE	DE
LOGÍSTICA	JÚNIOR

PESSOA	COM	DEFICIÊNCIA						Ambos os sexos,
superior completo ou em andamento e com

experiência mı́nima de 01 ano na área de logı́stica.

Local do Trabalho: Cariacica

Residir em: Grande Vitória

Descrição das atividades: Realiza serviços de movimentação e aferição de 
estoques de mercadorias, com foco no recebimento, estocagem e inventários 
(mercadorias revenda e garantias), bem como conservação e limpeza das 
instalações e equipamentos da empresa. Substitui o Supervisor de M&A na 
ausência do mesmo, limitado à gestão de cunho operacional e rotineiro, na 
coordenação, acompanhamento e orientação dos Assistentes de M&A Júniores e 
Plenos para execução de todas as tarefas a eles relacionadas. Realiza outras 
atividades a?ins ao setor de M&A ou aquelas que se ?izerem necessárias para 
apoio em outros setores da empresa, de acordo com orientação do Superior 
Hierárquico.

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	DE	ESCRITÓRIO PESSOA	COM	DEFICIÊNCIA
Ensino médio completo, com experiência na área

e ser morador de Cariacica.

AUXILIAR	DE	SERVIÇOS
GERAIS

PESSOA	COM	DEFICIÊNCIA
Ambos os sexos, ensino fundamental completo e

com experiência de 06 meses.

Disponibilidade de trabalhar em escala.  
Descrição das atividades: Limpeza em geral, escolas, shopping, hospitais.

REPOSITOR PESSOA	COM	DEFICIÊNCIA
Ensino fundamental completo, com ou sem

experiência.

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.


