
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
Agência do Trabalhador de Cariacica 29/05/2020 a 05/06/2020 

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. 

 REPOSITOR 

Enviar currículo com o código da vaga 

(EE108) e o nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

05 Ensino fundamental completo, com experiência mínima de 06 

meses e disponibilidade de horário. 

 

Local de trabalho: Vila Velha ou Serra 

 

 

 

CAIXA 

Enviar currículo com o código da vaga 

(EE108) e o nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

08 Ensino médio completo, com experiência mínima de 06 meses e 

disponibilidade de horário. 

 

Local de trabalho: Vila Velha ou Serra 
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 AUXILIAR DE PERECÍVEIS 

Enviar currículo com o código da vaga 

(EE108) e o nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

05 Ensino fundamental completo, com experiência mínima de 06 

meses e disponibilidade de horário. 

 

Local de trabalho: Vila Velha ou Serra 

 

 

 

 REPOSITOR DE HORTIFRUTI 

Enviar currículo com o código da vaga 

(EE108) e o nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

05 Ensino fundamental completo, com experiência mínima de 06 

meses e disponibilidade de horário. 

 

Local de trabalho: Vila Velha ou Serra 

 

 

 

AÇOUGUEIRO 

Enviar currículo com o código da vaga 

(EE108) e o nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

05 Ensino fundamental completo, com experiência mínima de 06 

meses e disponibilidade de horário. 

 

Local de trabalho: Vila Velha ou Serra 
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AJUDANTE DE OBRAS 

Enviar currículo com o código da vaga 

(EE518) e o nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

04 SOMENTE MORADOR DE SANTA LEOPOLDINA 

Ensino fundamental completo e com experiência mínima de 06 

meses. 
 

Local de trabalho: Santa Leopoldina-ES 

Horário – Seg à sexta (com possibilidade de sábado)– 07hs às 17hs. 
 

Descrição das atividades: Executar todas as atividades auxiliares na área da construção civil, com 

esforço manual físico, aplicando conhecimentos práticos, para execução de tarefas relacionadas. 

 

 

FLORISTA 

Enviar currículo com o código da vaga 

(EE91) e o nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

 

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

morador de Cariacica ou Vila Velha. 

 

Local de trabalho: Vitória 
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VENDEDOR EXTERNO 

Enviar currículo com o código da vaga 

(EE616) e o nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br  

01 Ensino médio completo, com experiência de 01 ano em vendas 

(ramo de PET) e comercial, CHN AB. 

 
 

AUXILIAR DE RESPONSABILIDADE SOCIAL  

Enviar currículo com o código da vaga 

(EE615) e o nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

 

 

 

 

01 Cursando superior em Serviço Social, Ciências Sociais ou 

Psicologia, experiência de 06 meses e ser morador de Cariacica ou 

Viana. 

Local do Trabalho: Rodovia BR 101, Contorno Norte, Porto belo I – Cariacica – ES – 

Horário de Trabalho: De segunda a sexta 7 às 17h 
 

Descrição das atividades: 

Apoiar a execução do Plano de comunicação Social e Mobilização comunitária, visando sensibilizar a população sobre 

a importância e benefícios das obras de esgotamento sanitário. 

Apoiar no atendimento às demandas da sociedade, de modo a estreitar um bom relacionamento com as lideranças 

comunitárias. 

Apoiar no desenvolvimento de programas, projetos, ações relacionadas à educação ambiental relacionando com o 

sistema de esgotamento sanitário. 

Dar suporte administrativo a todas as atividades do setor. 
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AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO 

Enviar currículo com o código da vaga 

(EE115) e o nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

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

 
 

FLORISTA 

Enviar currículo com o código da vaga 
(EE483) e o nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

01 Ensino médio completo, com experiência em flores 
artificiais e ser morador de Cariacica. 

 

 

ESTÁGIO PARA ÁREA ADMINISTRATIVA 

Enviar currículo com o código da vaga 

(EE02) e o nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

01 Cursando superior e ser morador de Viana ou Cariacica. 

Horário de trabalho: de segunda a sexta das 08:00 as 14:00 horas. 

 

Descrição das atividades: Dar suporte as áreas administrativas, bem como rotinas 

pertinentes a atendimento telefônico e na recepção da empresa. 
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CHAPEIRO 

Enviar currículo com o código da vaga 

(EE614) e o nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

 

01 Ensino médio completo, com experiência e ser morador de 

Cariacica. 

 
Descrição das atividades: Atua no preparo e montagem de lanches quentes, pratos rápidos e porções em geral. 

Organiza o local de trabalho, utensílios e geladeiras. Realiza o pré-preparo de insumos e ingredientes para a 

montagem dos lanches, sucos, saladas e porções, além de garantir a higienização e organização do espaço de 

trabalho, dos utensílios e equipamentos utilizados na preparação dos alimentos. 

 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

Enviar currículo com o código da vaga 

(EE613) 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 B 

e ser morador de Serra, Viana ou Cariacica. 
 

Descrição das atividades: Rotinas administrativas: emissão nfe, boletos bancários, 

preferência conhecimento software automotivo, cobrança, controle de folha de 

ponto, entre outros. 

 

Local de trabalho: Serra ou Viana 

 

 

AUXILIAR DE TORNEARIA 

Enviar currículo com o código da vaga 

(EE613) e o nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

01 Ensino médio completo e técnico SENAI ou equivalente, com 

experiência mínima de 01 ano na função, CNH B e ser morador de 

Serra, Viana ou Cariacica. 
 

Local de trabalho: Serra ou Viana 
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TORNEIRO MECÂNICO 

Enviar currículo com o código da vaga 

(EE613) e o nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

 

01 Ensino médio completo e técnico SENAI ou equivalente, com 

experiência mínima de 01 ano na função, CNH B e ser morador de 

Serra, Viana ou Cariacica. 
 

 

Local de trabalho: Serra ou Viana 

 

 

MECÂNICO MONTADOR 

Enviar currículo com o código da vaga 

(EE613) e o nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

 

01 Ensino médio completo e técnico SENAI ou equivalente, com 

experiência mínima de 01 ano na função, CNH B e ser morador de 

Serra, Viana ou Cariacica. 
 

Local de trabalho: Serra ou Viana 

 

Descrição das atividades: Desmontagem de componentes mecânicos, usinagem de 

peças com uso do torno, limpeza de peças , montagem de rolamentos , confecção de 

buchas de metal e celeron, montagem de componentes, conhecimento de medidas 

padrão nacional (kg) , inglesa (lb) , entre outros. 
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TÉCNICO DE ENFERMAGEM 

Enviar currículo com o código da vaga 

(EE427) e o nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

 

 

30 Corem ativo, experiência na área hospitalar. 

 
 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 

Enviar currículo com o código da vaga 

(EE427) e o nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

 

03 Ensino fundamental completo, experiência na função. 

 
 

OPERADOR DE CAIXA 

Enviar currículo com o código da vaga 

(EE234) e o nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

 

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

próximo a Vista Mar-Cariacica. 
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AÇOUGUEIRO 

Enviar currículo com o código da vaga 

(EE38) e o nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

06 Experiência na função e disponibilidade de horário. 

 
Local de trabalho: Serra, Vitória ou Campo Grande. 

 
 

AUXILIAR DE LOGÍSTICA 

Enviar currículo com o código da vaga 

(EE38) e o nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

02 Ensino médio completo, experiência em reposição, recebimento e 

separação de mercadorias e disponibilidade de horário para 

fechamento de loja. 

 
Local de trabalho: Vila Velha 

 
 

OPERADOR DE SUPERMERCADO 

Enviar currículo com o código da vaga 

(EE38) e o nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

04 Ensino médio completo e disponibilidade de horário para 

fechamento de loja. 

 
Local de trabalho: Vila Velha ou Vitória 
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AUXILIAR DE AÇOUGUEIRO  

Enviar currículo com o código da vaga 

(EE38) e o nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

02 Ensino fundamental completo, experiência na função e 

disponibilidade de horário para fechamento de loja. 

 
Local de trabalho: Vila Velha ou Vitória 

 
 

AUXILIAR DE PADARIA E CONFEITARIA  

Enviar currículo com o código da vaga 

(EE38) e o nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

02 Ensino fundamental completo, desejável experiência na função e 

disponibilidade de horário para fechamento de loja. 

 
Local de trabalho: Vitória 

 
 

CONFERENTE 

Enviar currículo com o código da vaga 

(EE567) e o nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

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

morador de Cariacica. 
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AUXILIAR FISCAL 

Enviar currículo com o código da vaga 

(EE567) e o nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

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

morador de Cariacica. 

 
 

VENDEDOR DE AUTOPEÇAS DE MOTO 

Enviar currículo com o código da vaga 

(EE449) e o nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

02 Ensino médio completo e com experiência com venda de peças de 

moto. 

 
 

REPOSITOR DE FRIOS 

Enviar currículo com o código da vaga 

(EE182) e o nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

01 Ensino médio completo, com experiência de 06 meses e ser 

morador de Cariacica. 
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BALCONISTA DE AÇOUGUE 

Enviar currículo com o código da vaga 

(EE182) e o nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

02 Ensino médio completo, com experiência de 06 meses e ser 

morador de Cariacica. 

 

 

AUXILIAR DE CONTROLE DE QUALIDADE 

Enviar currículo com o código da vaga 

(EE33) e o nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

01 Desejável técnico em Química, alimentos ou em áreas 

correlacionadas. Ter experiência em indústria alimentícia será um 

diferencial. 

 

FISCAL DE LOJA 

Enviar currículo com o código da vaga 

(EE31) e o nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

01 Ensino fundamental completo, com experiência de 02 anos em 

supervisão de segurança de loja. 
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AÇOUGUEIRO 

Enviar currículo com o código da vaga 

(EE31) e o nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

04 Ensino médio completo, com experiência de 02 anos, ser morador 

próximo a Cobilândia ou Campo Grande e disponibilidade de 

horário. 
 

AUXILIAR DE AÇOUGUE 

Enviar currículo com o código da vaga 

(EE31) e o nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

04 Ensino fundamental completo, com experiência de 02 anos,  ser 

morador próximo a Cobilândia ou Campo Grande e disponibilidade 

de horário. 

 
 

BALCONISTA DE AÇOUGUE  

Enviar currículo com o código da vaga 

(EE28) e o nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

01 Ensino fundamental completo e com experiência mínima de 06 

meses em supermercado. 
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ENCARREGADO DE PERECÍVEIS 

Enviar currículo com o código da vaga 

(EE28) e o nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

02 Ensino médio completo e com experiência mínima de 02 anos. 
 

ENCARREGADO DE LOJA 

Enviar currículo com o código da vaga 

(EE28) e o nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

02 Ensino médio completo e com experiência mínima de 02 anos em 

supermercado. 
 

ELETRICISTA 

Enviar currículo com o código da vaga 

(EE615) e o nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

 

 

 

01 Ensino fundamental completo, com experiência mínima de 06 

meses, NR 10, e ser morador de Cariacica ou Viana. 
 

Descrição das atividades: Efetuar instalações elétricas de máquinas, equipamentos, painéis de controle, rede elétrica, 

entre outros, analisando as necessidades, trocando e regulando fiação, conduítes, disjuntores, lâmpadas, fusíveis e 

cabos, utilizando instrumentos de medidas e ferramentas, realizando testes de funcionamento, a fim de assegurar o 

abastecimento de energia elétrica. Seguir as diretrizes estabelecidas para a Qualidade, Segurança, Meio Ambiente e 

Saúde. 
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AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 

(VAGA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA) 

Enviar currículo com o código da vaga 

(EE405) e o nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

01 Com ou sem experiência e ser morador de Cariacica ou Vila Velha. 

 
Descrição das atividades: Auxiliar nos serviços gerais, como limpeza e arrumação das 

salas, refeitórios, sanitários e área comum. 

 

EMBALADOR 

(VAGA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA) 

Enviar currículo com o código da vaga 

(EE104) e o nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

10 SOMENTE MORADOR DE SERRA 

Ensino fundamental completo, com ou sem experiência. 

 
Local de trabalho: Serra 

Horário de trabalho: 14 as 22hs. 

 
Descrição das atividades: Embalar as mercadorias com agilidade e cuidado. Recolher 

os carrinhos, colocando-os no lugar correto e em ordem, deixando a passagem livre 

para os clientes. Atendimento ao cliente. 
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EMPACOTADOR 

(VAGA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA) 

Enviar currículo com o código da vaga 

(EE182) e o nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

01 Ensino fundamental completo, sem experiência e ser morador de 

Cariacica. 

 
 

EMBALADOR 

(VAGA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA) 

Enviar currículo com o código da vaga 

(EE108) 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. 

 
Local do Trabalho: Campo Grande 

Horário de Trabalho: 14 às 22h 

 
Descrição das atividades: Acondicionar as mercadorias dos clientes em sacolas ou 

caixas de papelão, observando tipo de produto, peso e tamanhos de embalagens 

ideais para estes. Atender aos clientes. 

 
 

 


