
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
Agência do Trabalhador de Cariacica  

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

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

  
 

VAGAS 
 
 

QUA 

PRÉ-REQUISITOS 
FORNECIDOS PELAS 

EMPRESAS, A EXPERIÊNCIA 
TEM QUE SER COMPROVADA 

EM CARTEIRA. 
PORTEIRO 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE308) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

05 Ensino médio completo com 
experiência mínima de 02 anos 

como porteiro ou vigilante. 
Residir: Grande vitória e Guarapari 

 
 

GARÇON 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE730) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

06 Ensino médio completo com 
experiência mínima de 01 ano. 

 
Local de trabalho: Vitória 

Horário: noturno 
 
 

ATENDENTE DE BAR 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE730) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

 

05 Ensino médio completo com 
experiência mínima de 06 meses. 

 
Local de trabalho: Vitória 

Horário: noturno 
 
 

OPERADOR DE CAIXA 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE730) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

04 Ensino médio completo com 
experiência mínima de 01 ano. 

 
Local de trabalho: Vitória 

Horário: noturno 
 
 

GERENTE DE CASA NOTURNA 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE730) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

 

 

01 Ensino médio completo com 
experiência em casa noturna, inglês 
intermediário será um diferencial. 

Local de trabalho: Vitória 
Horário: noturno 
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CONSULTOR DE LOCAÇÃO E 

VENDAS 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE338) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

 

03 Ensino médio completo. Com 
experiência em: 

Atendimento ao cliente 
Vendas passivas e ativas por telefone, 
presencial, email, whatsApp,  
Elaboração de propostas 
Abertura de reservas, contratos, cadastro e 
análise de clientes,  
Controle de documentação de cliente, 
renovações contratuais; 
Esporadicamente vendas externas 
 

Local de trabalho: São Diego 2 – Serra - ES 
 

 

ASSISTENTE DE OPERAÇÕES 

PLENO 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE338) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

 

02 Cursando administração, 
contabilidade, economia ou direito. 

Requisitos: 

Exper iên cia  na fu nçã o;  

 
Superio r cu rsando  em Admin is tra ção,  C omé rcio  
Exte rio r ou  Áreas  afins ;  
Inglês  in ter mediá rio  ou I tal iano;  
Excel In ter mediá rio.  

 
Atividades :  
Receber,  confer ir e  ana lisar  do cume ntos  de 
imp orta ção  e  prop osta s;  
Analisa r cu stos  de importa ção ;  
Solicitar  o rça mento s de  fretes  e  e mbarques ;  
Pres tar  ass is tência a os vendedo res;  
Acompanhar  pro ces sos  de impo rta ção ;  
Contata r fo rnecedo res  in terna cionais;  
Conferir d ocu ment os de impo rta ção.  
Atendimento  a rep resenta ntes  e  cl ientes  
Rotina s ad minist rat ivas  
Tirar ped idos  
Fun ções vo ltadas  a  ba ck off ice   
Pós  vendas (a co mpanha mento  do t rajeto  do  
pedido até  che gar  ao cl iente )  

 

ESTÁGIO DE EXPANSÃO 

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 Cursando ADMINISTRAÇÃO, 
CONTABILIDADE, ECONOMIA OU 

DIREITO. 
 
 

 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE44) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

 

01 Ensino fundamental, experiência de 
06 meses. 

Local de trabalho: Santa Lúcia – 
Vitória. 
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PROMOTOR DE VENDAS 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE729) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

 

02 Ensino médio completo, com ou sem 
experiência. CNH AB – TER MOTO 

PRÓPRIA. 
Residir Grande Vitória 

Seguir o roteiro de visitas; Fazer check-in na loja; 
Verificar a exposição dos produtos e auditar as ações em 
loja; Registrar fotos do freezer; Reportar informações 
como preço, ruptura; Ficar atento(a) às ações da 
concorrência; Verificar o estoque e validade do produto; 
Garantir o bom relacionamento em loja; Prestar apoio a 
ações promocionais; Esclarecer dúvidas de clientes; 
Analisar e aproveitar possibilidades de aumentar o share 
da marca. 

 
 

CONSULTOR DE VENDAS 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE338) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

 

02 Ensino médio completo, com 
experiência mínima de 06 meses em 

vendas, internet básica. CNH B. 
Local de trabalho: Vitória 

 
 

EMPREGADA DOMÉSTICA 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE634) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

 

03 Ensino fundamental completo, 
experiência mínima de 01 ano. 

Residir e Vila Velha, Serra, Vitória ou 
Cariacica. 

Local de trabalho: Morada de 
Camburi 

Horário de trabalho; 7:30 as 15:30. 
 

 
 

AUXILIAR DE VENDAS 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE603) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

 

02 Ensino médio completo, desejável 
experiência.  

Residir em Vitória, Cariacica, Vila 
Velha. 
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CONTROLADOR DE MANUTENÇÃO 

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 Técnico em mecânica 

(eletrônica, elétrica mecatrônica 
etc.), desejável experiência mínima 

de 06 meses, residir na Grande 
Vitória, CNH B. 

Indicadores de manutenção; 

 Planos de manutenção; 

 Sistemas de manutenção; 

 Pacote office nível intermediário. 

 Manutenção de Equipamentos móveis diesel/GLP e 
equipamentos industriais estacionários. 

Descrição das atividades:  

Planejar e programar as atividades de manutenção 
preventiva, preditiva e corretiva para a frota, a fim de 

promover sua saúde, baseando-se no plano de manutenção e 
informações técnicas, alimentando o sistema eletrônico com 
informações detalhadas, garantido assim os indicadores de 

disponibilidade e satisfação do cliente. 

 

 

ELETRICISTA 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 completo acrescido de 
curso profissionalizante, desejável 
experiência mínima de 06 meses, 
residir na Grande Vitória, CNH D. 

Disponibilidade para turno e escala.  
 Manutenção elétrica de Máquinas e 
Equipamentos móveis; 

REQUISITOS: 

Manutenções de corrente alternada; 

Diagnóstico técnico; 

Teste e ajuste de acordo com literatura do fabricante; 

Sistema de climatização e ar condicionado em equipamentos e 

máquinas; 

Carteira de habilitação categoria “D”; 

NR 10; 

Pacote Office nível intermediário. 

TÉCNICO DE INSTALAÇÃO 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE429) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

 

03 Ensino médio completo, experiência 
em refrigeração. 

Residir em Vila Velha ou Cariacica, 
CNH AB. 

Descrição de atividades: instalar e realizar 
manutenção de aparelhos, atendimento ao 
cliente, prestar assistência técnica, realizar 

visitas. 
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AUXILIAR DE 

ESCRITÓRIO/RECEPCIONISTA 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE724) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

 

01 Ensino médio completo, experiência 
na carteira mínimo 06 meses. 

Residir na Serra. 
 Receber e transferir ligações; 
 Registrar e transmitir informações (SAC e Outros); 
 Efetuar chamadas; 

 Controlar entrada e saída dos colaboradores / clientes; 
 Agendar reuniões se necessário 

 Efetuar controle de Alimentação dos colaboradores 

 Efetuar atendimento presencial (procurar agilizar o mesmo 
junto aos setores) 

 Protocolar Documentos 

 
 

INSTALADOR DE 

TELECOMUNICAÇÃO 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE728) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

 

20 Ensino médio completo, com ou sem 
experiência. 

Possuir carro próprio CNH B. 
Residir: Cariacica ou Vila Velha 

 
Benefícios: aluguel do carro, vale 

alimentação, plano de saúde e 
odontológico, seguro de vida. 

 
 

MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO C 

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, desejável 
curso de refrigeração. Experiência 

mínima de 6 meses . CNH B. 
Residir: Grande Vitória. 

 
Descrição de atividades: 

Ter conhecimento em máquinas (Split e 
splitão), VRF, chiller. Executar manutenção 
corretiva e preventiva em equipamentos de 

refrigeração e climatização.  

 
 

AUXILIAR DE REFRIGERAÇÃO 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE505) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

 

 

02 Ensino médio completo, desejável 
estar cursando ou ter curso 

técnico/mecânica, ou 
eletromecânica, ou eletrotécnica. 
Desejável experiência 6 meses em 

qualquer função. CNH B. 
Residir: Grande Vitória. 
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AUXILIAR DE LIMPEZA 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE94) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

 

02 Ensino fundamental,  experiência 
mínima de 2 anos. 

Residir em Cariacica 
Horário de trabalho: 8 horas 

semanais de 2ª a sábado. 
 
 

MECÂNICO AUTOMOTIVO 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE606) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

 

02 Com experiência, residir em 
Cariacica. 

Ter experiência em: Motor, 
suspensão, freio, funcionamento. 

 
 

INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS 

AUTOMOTIVOS 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE727) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

04 Ensino Médio completo, experiência 
de 01 ano. 

Residir na Grande Vitória. 
Local de trabalho: Campo Grande 

 
 
 

AJUDANTE DE OBRA 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE726) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

10 

 

Ensino fundamental, experiência 
6 meses.  

 
 
 
  
 

PEDREIRO DE ACABAMENTO 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE726) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

04 Ensino fundamental, experiência 
de 01 ano em acabamento será 

um diferencial.  
 
 

AJUDANTE DE CARGA E 

DESCARGA 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE724) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

 

15 CONTRATO INTERMITENTE 
Ensino fundamental completo, com 

ou sem experiência. 
Residir : SERRA-ES 

Horário de trabalho: 06 as 16h  
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AJUDANTE DE CARGA E 

DESCARGA 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE724) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

 

15 Ensino médio completo, com ou sem 
experiência. 

Residir : SERRA-ES 

Horário de trabalho: 2ª a 5ª das 06 
as 16h  e 6ª feira das 06h as 15h. 
 

 

VENDEDOR 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE725) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

 

01 Ensino médio completo, 01 ano de 
experiência em lojas de parafusos e 

ferramentas. 
Residir em Cariacica 

Local de trabalho: Campo Grande 
Salário + comissão 

 
 

AUXILIAR DE INSPEÇÃO 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE723) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

03 Ensino médio completo, com ou sem 
experiência. 

Residir em: Viana/Cariacica/Vila 
Velha/Vitória. 

Local de trabalho: Viana/Vila Velha 
 
 

AJUDANTE DE CAMINHÃO 

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 na função, necessário ter 

CNH D e ser morador de Cariacica. 
 

MOTORISTA 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE642) e o 

nome da função para o e-mail:  

01 Ensino médio completo, com 
experiência na função, necessário ter 

CNH D e ser morador de Cariacica. 
 

BALCONISTA DE PADARIA 

Enviar formulário de cadastro 

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 na função, ser morador 

de Cariacica próximo a Itacibá e 
disponibilidade de horário. 
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TÉCNICO SEGURANÇA DO 

TRABALHO 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE101) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

 

 

02 Com experiência, CNH B residir em 
Cariacica. 

 
 

AUXILIAR DE CARGA E DESCARGA 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE101) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

 

 

20 Com experiência, residir em 
Cariacica. 

 
 

AJUDANTE DE PRODUÇÃO I 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE479) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

01 Ensino fundamental completo, 
desejável ensino médio, com ou sem 

experiência. 
Local de trabalho: Serra - ES 

 
 
 
 

AUXILIAR DE HOSPEDAGEM 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE514) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

 

 

01 Ensino médio completo. Com ou sem 
experiência  

Local de trabalho: Vila Velha 
Horário de trabalho: 14h ás 22h – 

escala 6x1 
 
 

AUXILIAR DE CARGA E DESCARGA 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE629) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

05 Ensino fundamental completo, 
experiência mínima de 01 ano.  

 
Residir: Vila Velha, Cariacica, Viana 

Local de trabalho: Vila Velha 
Horário de trabalho: segunda a quinta 
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VIDRACEIRO 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE721) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

 

01 Ensino fundamental completo, 
experiência mínima de 06 meses, 

CNH AB 
Residir: Grande Vitória 
Local de trabalho: Viana 

Horário de trabalho: 08h ás 18h 
 

AJUDANTE DE COZINHA 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE541) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

 

01 Ensino fundamental completo, 
experiência em restaurante.  

Local de trabalho: Itaciba 
 

VENDEDOR - GRANDE VITÓRIA  

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE320) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

02 Ensino médio completo, com 
experiência em vendas externas 

mínima de 01 ano. 
Ter motocicleta e CNH A 

 
Residir: Grande Vitória. 

REPOSITOR 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE320) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

02 Ensino médio completo, com 
experiência mínima de 06 meses. 

Ter disponibilidade de viajar. 
Residir: Cariacica, Serra ou Vitória. 

 
 

ALMOXARIFE 

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 médio completo, com 
experiência mínima de 06 meses. 

CNH B. 
Local de trabalho: Serra-ES 

Horário: segunda a quinta das  7:30 
a 17:30. E as sextas de 7:30 as 16:30. 

 

ESTOQUISTA 

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 médio completo, com 
experiência mínima de 06 meses. 

Local de trabalho: Cariacica-ES 

Realização de inventários; 

Empilhamento e arrumação de produtos no 
estoque; 

Separação de pedidos; 

Reposição de mercadorias nas prateleiras da loja; 

Conferência de nota fiscal. 
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OPERADOR DE RETIFICA E 

POLIMENTO 

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 médio completo, com 
experiência mínima de 06 meses 

com indústrias. Ter habilidade para 
trabalhar com computador 

 
Local de trabalho: Serra-ES 

Horário administrativo 
 

ATENDENTE DE LOJA 

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 médio completo, com 
experiência mínima de  06 meses. 

 
Local de trabalho: São Francisco – Cariacica   

Horário: 9 as 18 hs e aos sábados ALTERNADOS 

 

OPERADOR DE CAIXA 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE338) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

02 Ensino médio completo, com 
experiência mínima de  06 meses. 

 
Local de trabalho: São Francisco – Cariacica   

Horário: 9 as 18 hs e aos sábados 

 
 

VIDRACEIRO 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE720) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

01 Ensino fundamental completo, com 
experiência de no mínimo 06 meses. 
Local de trabalho: Viana (Centro) 
Horário de trabalho: 8h às 18h. 
 
Descrição das atividades: cortar vidro comum, montar e 
instalar vidros temperados como: portas, janelas, 
espelhos, entre outros, bem como manusear máquinas de 
corte de meia esquadrias de alumínios. 

 
 

PINTOR AUTOMOTIVO 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE720) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

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

 
Local de trabalho: Cariacica 
Horário de trabalho: 7:10 as 17:10 

 
 

LAMINADOR DE FIBRA DE VIDRO 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE720) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

01 Com experiência mínima de 01 ano. 
 

Local de trabalho: Cariacica 
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SERRALHEIRO 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE719) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

04 Ensino médio completo, experiência 
de 01 ano e residir na grande Vitória. 

 
Local do Trabalho: VITORIA 
Horário de Trabalho: 8:00h AS 18:00h 
Descrição das atividades: Entender de solda, corte, 
esquadro, métrica e pintura 

 

ELETRICISTA 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 de Cariacica ou Viana. 

 
 

ENCARREGADO DE DISTRIBUIÇÃO 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE718) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

 

01 Formação superior em Logística, 
Administração, ou áreas afins. 

Experiência mínima de 03 anos em 
logística, distribuição, transportes e 

funções pertinentes ao cargo. 
Experiência em gestão. 

Conhecimento no sistema TOTVS. 
Informações adicionais: Responsável por manutenção da 
filial, controle de estoque de cilindros e produtos, entrega 
dos produtos aos clientes dentro do prazo, de maneira 
segura, otimizando as entregas e rotas, diminuindo 
custos e seguindo as normas legais e da empresa. 
Responsável pela coordenação operacional das 
atividades da filial. Conferência de caminhões, Controle 

da Frota, Controle do Combustível. 
 

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 

35 CNH E, experiência na função, curso 
MOPP e carga indivisível e 

disponibilidade para viagens. 
 
 

PINTOR DE VEÍCULOS 

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 de Cariacica ou Viana. 

 
 
 
 
 
 

SOLDADOR 01 Com experiência mínima de 05 anos 
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Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE18) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

na carteira. 
 
 

AJUDANTE DE PINTOR DE 

VEÍCULOS 

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 de Cariacica ou Viana. 

 
rh@transilva.com.br 

PRIMEIRO EMPREGO - 

INSTALADOR DE SOM E 

ACESSÓRIOS  

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 Primeiro emprego e desejável ser 
morador de Cariacica. 

 
Obs.: candidato com desejo de aprender a profissão 
de instalador de som e acessórios. 

 
 

ATENDENTE / SECRETÁRIA 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE716) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

01 Ensino médio completo, Técnico ou 
Superior, conhecimento básico de 

Windows e pacote Office, 
experiência de 01ano 

preferencialmente na área da 
construção civil e residir próximo de 

Campo Grande. 
Local do Trabalho: Campo Grande 
Horário de Trabalho: 07h30min a 17h30min ( não 
trabalha aos sábados) 
 
Descrição das atividades: Atendimento ao cliente e outras 
atividades internas. 
 

 

NUTRICIONISTA 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE717) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

02 Graduação completa com CRN ativo, 
desejável CNH B, e ser morador de 

Cariacica ou Viana.   
 

Descrição das atividades: Acompanhar o processo 
operacional, garantir que sejam cumpridas as exigências 
contratuais, da legislação nutricional vigente e 
procedimentos padrões operacionais internos. 
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CONSULTOR DE VENDAS 

EXTERNAS 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE709) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

03 Experiência com vendas externas 
(PAP), perfil comunicativo, gostar de 

desafios e ter perfil de liderança. 
Residir em Cariacica.   

 
Local: Cariacica - ES 
Horário: 8:00 as 18:00 - seg a sex e 8h00 as 12h00 aos 
sab. 

. 
Enviar currículo com o título CONSULTOR DE 
VENDAS EXTERNAS   para o e-mail: 
talentovaloren@gmail.com 

Período da vaga: Envio do currículo até o dia 
08/02/2021   

 
 

PEDREIRO 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE646) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

02 Experiência acima de 01 ano. 
 
 
 
 

 
 

INSTALADOR DE SOM E 

ACESSÓRIOS 

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 Com experiência, desejável morador 
de Cariacica. 

 
 

TECNICO INSTALADOR DE 

RASTREADOR E ACESSORIOS 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE713) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

02 Ensino médio completo, CNH: A ou 
AB, pode ser  experiência em Eletro 

automotivo 
 
Local do Trabalho: Cariacica 
Horário de Trabalho: De 07:00 as 17:00 
Descrição das atividades: atuar com atendimento ao 
cliente realizando instalações, manutenções e retiradas 
de rastreador veicular na região da grande vitória e ter 
disponibilidade para viagens em outros municípios e 
estados. 
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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 

 

 

Ensino fundamental completo, com 
experiência de 01 ano em Mercedes 

Bens.  
Local do Trabalho: AV AFONSO SCHUAB, NOVA ROSA DA 
PENHA I,CARIACICA  
Horário de Trabalho: 7:30 ÁS 17:30    INTERVALO 1HR 
PARA ALMOÇO 
 
Descrição das atividades: Especialidade em Mercedes 
bens. 

TECNICO SEGURANÇA DO 

TRABALHO 

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 Sem experiência (apenas estagio) 

CNH: B ou C 
 
Local do Trabalho: CARIACICA 
Horário de Trabalho: NOTURNO 

 
 

BALCONISTA DE AÇOUGUE 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE234) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

01 Com experiência de 01 ano e ser 
morador de Cariacica. 

 

 

AGENTE FUNERÁRIO 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE709) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

01 Experiência como agente funerário, 
ser simpático e proativo e residir em 

vitória ou Cariacica. 
Local: Vitória - ES 

Horário: Escala 12/36 

SOLDADOR CHAPARIA 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE27) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

01 Ensino médio completo, ter curso 
Solda a Eletrodo Revestido, Solda 

Mag e Mig e com experiência mínima 
de 06 meses. 

Horário de Trabalho: 07:30 as 17:30 – Intervalo para almoço 
Descrição das atividades:  
Opera diversos equipamentos de solda: solda elétrica, fraca, 
forte, solda mig - tig, a arco submerso. Solda peças de metal, 
derretendo a vareta ou eletrodo de adição por meio de uma 
chama produzida pela queima de acetileno em maçarico 
apropriado; aquece as peças até que comece a fundir a solda, 
aplicando metal de adição, proveniente de uma vareta de 
soldagem; utiliza decapantes, caso seja necessário; coloca a peça 
em lugar adequado e na posição correta para soldagem; prende-
a apropriadamente em morsas ou outros equipamentos 
apropriados; faz leitura e desenhos e, eventualmente, 
instrumento mecânico de medida de precisão; escolhe a vareta 
de metal de adição, atendendo as especificações do material a 
ser soldado; acende o maçarico e regula a chama,   procura 
equilibrar as correntes de gás e ar; ponteia se necessário, ou 
marca as peças antes de soldá-las; corta chapas, vergalhões de 
metal, com maçarico e/ou outros equipamentos; executa tarefas 
afins. 
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MOTORISTA 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE711) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

03 Ensino médio completo, experiência 
de 01 ano, CNH: C, D ou E, residir em 

Cariacica.  
 
Local do Trabalho: Grande Vitória 
Horário de Trabalho: Carga Horária Comercial 

 
 

ASSISTENTE SOCIAL 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE710) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

01 Superior completo em SERVIÇO 
SOCIAL, desejável experiência e 

residir na grande Vitória. 
 

Local do Trabalho: Vitória/ES 
Horário de Trabalho: 30 horas semanais 

 
Descrição das atividades: Atuar em Serviço de 
Convivência e Fortalecimento de Vínculos 
desenvolvido em entidade de Assistência Social 

 
PSICÓLOGO 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE710) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

01 Superior completo em psicologia, 
desejável experiência e residir na 

grande Vitória. 
 

Local do Trabalho: Vitória/ES 
Horário de Trabalho: 30 horas semanais 

 
Descrição das atividades: O Psicólogo é segundo 
profissional de referência da unidade, responsável por 
contribuir para o trabalho social com as famílias e pelas 
ações desenvolvidas com os grupos de convivência. 

 
 

SUPERVISOR DE VENDAS PAP 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE709) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

01 Ensino médio completo, CNH B, 
experiência de 01 ano e residir em 

Cariacica. 
 

Local do Trabalho: Campo Grande, Cariacica. 
Horário de Trabalho: 8:00 as 18:000 - seg a sex e 
08:00 as 12:00 sab 
Descrição das atividades: Experiência com Vendas 
Externas (PAP), perfil comunicativo, gostar de 
desafios, ter rendimento sob pressão de vendas e 
ter perfil de liderança. 
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PINTOR AUTOMOTIVO 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE191) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

 

01 

 
Com experiência e ser morador 

próximo de Bela Aurora Cariacica. 
 

MOTORISTA CNH E 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE588) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

03 Ensino médio completo, CNH: E, 
experiência mínima 04 anos e residir 

em Cariacica. 
Local do Trabalho: Cariacica 
Horário de Trabalho: 08:00 às 18:00 
Descrição das atividades:  
Motorista de Caminhão CNH E, para distribuir 
produto líquido Arla 32, mediante rota pré-definida 
pela logística da empresa. 
 

  
VENDEDOR 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE644) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

05 Ensino médio completo, com ou sem 
experiência, desejável ser morador 

de Serra. 
  

Local do Trabalho: Rod. Norte Sul, 700 - Santa Luzia, 
Serra - ES, 29165-752 
Horário de Trabalho: A combinar 
Descrição das atividades: Atendimento de ligações ativas 
e receptivas, não precisa obter experiência, mas terá um 
diferencial. 
 

 

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 

03 Ensino fundamental completo, com 
experiência de 01 ano e residir em 

Cariacica. 
 

Local do Trabalho: Rodovia do Contorno  
Horário de Trabalho: 07:30 ás 17:00 
 

 

PSIQUIATRA 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE695) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

02 Superior completo na área, com ou 
sem experiência e residir em Vitória, 

Cariacica ou Vila Velha. 
 
Local do Trabalho: PORTO DE CARIACICA – 
CARIACICA/ ES. 
Horário de Trabalho: A combinar 
 
Descrição das atividades: Atendimento ao paciente 
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MECÂNICO DIESEL 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE708) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

03 Necessário ter experiência na área e 
residir em Cariacica ou redondezas. 

 
 

VENDEDOR INTERNO 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE707) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

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

Vitória ou Vila Velha. 
Local do Trabalho: Rua Paraguai, 05 Jardim América 
Cariacica / ES 
Horário de Trabalho: 07:45 às 17:45 

FUNILEIRO / LANTERNEIRO 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE40) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

02 Ensino médio incompleto, com 
experiência, desejável habilitação, 
residir em Cariacica, Viana, vitória 

ou vila velha. 
 
 
Local do Trabalho: Centro – Viana/ES 
Horário de Trabalho: 08h as 18h 
 
Descrição das atividades:  
Reparos em componentes contemplando para-choques, 
retrovisores, conjunto de faróis, forro de porta, painéis na 
coluna, forro de porta nos painéis de cabine, portas corpo de 
painéis, tetos, componentes plásticos, aço de painel, inoxidável, 
alumínio entre outros; 
Manusear ARC, MIG, oxigênio, acetileno, plasma, fibra de vidro e 
agente de ligação; 
Finalizar o processo com polimento para finalização da pintura 
Serviços de solda elétrica e oxi-acetilênica, montagem e solda de 
materiais metálicos utilizando máquinas policorte, 
esmerilhadeiras, entre outras; 
Auxiliar na elaboração do orçamento de serviços; 
Reparo, Desmontagem e montagem de componentes internos e 
externos da cabine e periféricos do chassi. 

MOTORISTA DE GUINCHO          

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE708) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

01 Necessário ter experiência na área, 
CNH categoria E, residir em 

Cariacica ou redondezas. 

MECÂNICO DIESEL 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE40) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

02 Ensino médio incompleto, com 
experiência, desejável habilitação, 
residir em Cariacica, Viana, vitória 

ou vila velha. 
 
Local do Trabalho: Centro – Viana/ES 
Horário de Trabalho: 08h as 18h 
 
Descrição das atividades: Realizar reparos e recondicionamento 
em caminhões e Ônibus Volvo. 
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CONSULTOR DE MARKETING 

DIGITAL 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE81) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

01 Ensino superior completo, 
experiência de 01 ano (com 

portfólio) e residir na Grande 
Vitória. 

 
Local do Trabalho: Cariacica 
Horário de trabalho: 07h30min às 17h10min de 
segunda à sexta 
Categoria de CNH: AB (não obrigatório)  
Descrição das atividades: MARKETING DIGITAL 

 
 

GREIDISTA 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE694) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

01 Ensino médio completo, experiência 
de 01 ano, residir na Grande Vitória. 

 
Local do Trabalho: Vitória/ES 
Horário de Trabalho: 07:00 às 17:00 horas 

 
Descrição das atividades: Orientar os operadores 
nos trabalhos de corte e aterro, nivelamento e 
compactação de pistas, verificando estacas e 
marcações e transmitindo ordens, através de sinais 
para os mesmos, com a finalidade de obter o greide, 
definida na estaca ou rampa requerida pela 
topografia. 

 
 

MOTORISTA ENTREGADOR 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE671) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

01 Ensino fundamental completo, CNH: 
D ou E, experiência de 06 meses e 

residir em Cariacica. 
 

Local do Trabalho: Porto de Cariacica 
Horário de Trabalho: Segunda a sexta 6:40 – 15:40, 
Sábado 7:00- 11:00 

 
Descrição das atividades: Dirigem e manobram veículos e 
transportam cargas. Realizam verificações e 
manutenções básicas do veículo e utilizam equipamentos 
e dispositivos especiais tais como sinalização sonora e 
luminosa, software de navegação. No desempenho das 
atividades, utilizam-se de capacidades comunicativas. 
Trabalham seguindo normas de segurança, higiene, 
qualidade e proteção ao meio ambiente. 
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BALCONISTA DE AÇOUGUE 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE31) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

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

residir em Vila Velha. 
Local de Trabalho: Vila Velha 
Horário de Trabalho: 11h às 21h. 
 
Descrição das atividades: atendimento, limpar, 
corta/moer, pesar, embalar e precificar os produtos 
do açougue; manter higienizados balcões, 
equipamentos e utensílios; verificar condições de 
embalagens, produtos e datas de validades antes da 
exposição; abastecer vitrine de balcões resfriados, 
salgados e ilhas e trabalhar em conformidade com 
as normas e procedimentos técnicos de qualidade. 
 

 

AUXILIAR DE CÂMARA FRIA 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE671) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

03 Ensino médio completo, experiência 
de 06 meses e residir em Cariacica. 

 
Local do Trabalho: Porto de Cariacica 
Horário de Trabalho: Segunda a quinta 13:30 - 
22:00, Sexta 13:30 – 21:00 Sábado 7:00- 11:00 
 
Descrição das atividades:  Operam câmara fria para 
armazenar e conservar produtos, carregam e 
descarregam veículos, organizam o espaço e separam 
mercadorias. Trabalham em conformidade com as 
normas e procedimentos técnicos e de qualidade, 
segurança, higiene, saúde e preservação ambiental. 
 

 

AÇOUGUEIRO 

 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE31) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

02 Ensino médio completo, com 
experiência de 02 anos na função e 
residir em Cariacica ou Vila Velha. 

Local de Trabalho: Cariacica / Vila Velha 
Horário de Trabalho: 11h às 21h. 
 
Descrição das atividades: acompanhar o recebimento de 
produtos do açougue para verificar qualidade; atender ao 
cliente, limpar, corta/moer, pesar, embalar e precificar os 
produtos do açougue; manter higienizados balcões, 
equipamentos e utensílios; acondicionar carnes em embalagens 
individuais manualmente ou com auxílio de máquinas; prepara 
cortes especiais; desossa de carnes; abastecer vitrine de balcões 
resfriados, salgados e ilhas; verificar condições de embalagens, 
produtos e datas de validade antes da exposição e trabalhar e 
conformidade com as normas e procedimentos técnicos de 
qualidade, segurança, higiene, segurança, saúde e preservação 
ambiental. 
 
 
 
 
 
 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
Agência do Trabalhador de Cariacica  

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

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

  
 

MONTADOR DE VEÍCULOS 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE703) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

02 Ensino médio completo, CNH B, com 
experiência e residir em Vitória. 

 
Local do Trabalho: Vitória  
Horário de Trabalho: 2ª a 6ª feira  das 08:00 as 
18:00 hrs.  
Descrição das atividades: desmontagem e 
montagem de veículos para preparo de pintura.  
Necessário ter experiência em veículos importados 
– diferencial. 

 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE481) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

04 Ensino médio completo, experiência 
de 02 anos na função e residir em 

Cariacica, Vitória ou Vila Velha. 
 

Local do Trabalho: CARIACICA / VITORIA / VILA VELHA 
Horário de Trabalho: 08:00 AS 18:00 HS 
 

 

MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE481) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

02 Ter curso técnico, CNH B, 
experiência de 02 anos na função e 
residir em Cariacica, Vitória ou Vila 

Velha. 
 

Local do Trabalho: CARIACICA / VITORIA / VILA VELHA 
Horário de Trabalho: 08:00 AS 18:00 HS 
 

 

AUXILIAR DE MECÂNICO 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE194) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

01 Ensino fundamental, CNH: B, com 
experiência e residir na grande 

Vitória. 
 

Local do Trabalho: Vila Nova de Colares/Serra 
Horário de Trabalho: Segunda à sábado de 18h - 
2:20h 
Descrição das atividades: Auxiliar nas rotinas de 
manutenção da Frota. 

 

ENGENHEIRO MECÂNICO 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE481) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

01 Superior completo, experiência de 
02 anos na função com acervo de 
refrigeração e técnica na área de 

limpeza, residir em Cariacica, Vitória 
ou Vila Velha. 

Local do Trabalho: CARIACICA / VITORIA / VILA VELHA 
Horário de Trabalho: 08:00 AS 18:00 HS 
 

 
 
 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
Agência do Trabalhador de Cariacica  
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VENDEDOR EXTERNO LINHARES 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE702) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

01 Experiência na função, possuir carro 
próprio e ser morador da região de 

Linhares. 
 
 
 

ARTÍFICE  

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE481) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

03 Ensino médio completo, experiência 
de 02 anos na função e residir em 

Cariacica, Vitória ou Vila Velha. 
 

Local do Trabalho: CARIACICA / VITORIA / VILA VELHA 
Horário de Trabalho: 08:00 AS 18:00 HS 
 

 

VENDEDOR TÉCNICO 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE271) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

04 

 

 

 

 

Cursando engenharias ou técnico em 
áreas correlatas, residir na Grande 

Vitória, 
 
Local do Trabalho: SERRA OU CARIACIA 
Horário de Trabalho: COMERCIAL 
 
Descrição das atividades: Buscamos estudantes de 18 a 25 anos 
que esteja cursando engenharia ou técnico em áreas correlatas 
para realizar atividades ligadas ao processo de vendas, visitando 
clientes, elaborando e comparando orçamentos e prestando 
apoio técnico aos clientes. 
 

 

VENDEDOR - COBRIR FÉRIAS 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE702) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

01 Ensino médio completo, experiência 
na área de produtos alimentícios e 

possuir carro próprio.  
 
 
 

PINTOR AUTOMOTIVO 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE700) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

01 Ter experiência, com grau de 
formação nível médio e se possível 

alguma qualificação de pintor. 
 
 

ESTOQUISTA 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE470) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

04 

 

 

 

 

Ensino fundamental completo, 
experiência de 01 ano na carteira e 

residir na grande Vitória. 
 

Local do Trabalho: VILA VELHA  
Horário de Trabalho: 8 AS 18:12 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
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GESTOR OU ANALISTA DE 

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 

/VENDA E-COMMERCE  

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE470) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

01 

 

 

 

 

Ensino superior completo, 
experiência de 01 ano na carteira e 

residir na grande Vitória. 
Local do Trabalho: VILA VELHA  
Horário de Trabalho: 8 AS 18:12 

 
 

ASSISTENTE FISCAL E 

FINANCEIRO 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE470) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

02 

 

 

 

 

Ensino médio completo, experiência 
de 01 ano na carteira e residir na 

grande Vitória. 
Local do Trabalho: VILA VELHA 
Horário de Trabalho: 8 AS 18:12 

 

ARREMATADEIRA 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE470) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

04 

 

 

 

 

Ensino fundamental completo, 
experiência de 01 ano na carteira e 

residir na grande Vitória. 
 

Local do Trabalho: VILA VELHA  
Horário de Trabalho: 8 AS 18:12 

 

COSTUREIRA 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE470) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

04 

 

 

 

 

Ensino fundamental completo, 
experiência de 01 ano na carteira e 

residir na grande Vitória. 
 

Local do Trabalho: VILA VELHA  
Horário de Trabalho: 8 AS 18:12 

 
 

 OPERADOR DE MAQUINA DE 

ROUPAS 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE470) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

02 

 

 

 

 

Ensino fundamental completo, 
experiência de 01 ano na carteira e 

residir na grande Vitória. 
 

Local do Trabalho: VILA VELHA  
Horário de Trabalho: 8 AS 18:12 
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 ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE470) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

02 

 

 

 

 

Ensino superior completo, 
experiência de 01 ano na carteira e 

residir na grande Vitória. 
 

Local do Trabalho: VILA VELHA  
Horário de Trabalho: 8 AS 18:12 

 
 

  DESIGNER GRÁFICO 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE470) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

02 

 

 

 

 

Ensino superior completo, 
experiência de 01 ano na carteira e 

residir na grande Vitória. 
 

Local do Trabalho: VILA VELHA  
Horário de Trabalho: 8 AS 18:12 

 

MOTORISTA DE CAMINHÃO 

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 fundamental completo, CNH 
D ou E, experiência de 01 ano ou 

mais e residir em: vila velha, 
Cariacica ou vitória. 

 
Local do Trabalho: Vila Velha  
Horário de Trabalho: Horário Comercial – 44 horas 
semanais e aos sábados quando escalado. 
 
Descrição das atividades: Atuar no transporte de cargas 
entre as unidades da empresa localizadas na Grande 
Vitória, apoiar no processo de carga e descarga, realizar a 
conferência de matérias e sua compatibilidade com as 
notas. Zelar pela integridade dos produtos transportados 
e cumprir todas as normas de trânsito exigidas por lei. 

 

SERRALHEIRO / NECESSÁRIO 

TRABALHAR EM ALTURA 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE698) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

01 Ensino fundamental completo, com 
experiência e residir em Cariacica. 

Local do Trabalho: Vila Velha. 
 

Horário de Trabalho: 09:00 às 18:00 
Descrição das atividades: Necessário saber 
trabalhar em altura para montagem e 
desmontagem de placas. 
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REPRESENTANTE DE 

ATENDIMENTO 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE68) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

70 Ensino médio completo, com ou sem 
experiência, residir em Cariacica, 

Vila Velha, Serra e Vitória e ter 
disponibilidade de horário (14hs às 
23hs) - carga horaria 6h20 por dia. 

 

Local do Trabalho: HOME OFFICE E 
PRESENCIAL. 

NECESSÁRIO POSSUIR COMPUTADOR COM 
NO MÍNIMO 4GB DE MEMÓRIA, 

PROCESSADOR SUPERIOR OU SEMELHANTE 
A CORE 2 DUO E CONEXÃO DE INTERNET. 

Descrição das atividades: Atende os 
usuários (clientes) dos serviços “Claro” 

e/ou “Net”, faz e recebe ligações para tratar 
de inadimplências, tratar algum problema 

relatado, atender alguma 
solicitação/dúvida desses usuários, 

propondo a resolução mais adequada ao 
perfil do cliente, da melhor forma possível. 

 
VENDEDOR INTERNO DE PNEUS E 

LUBRIFICANTES 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE175) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

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

vendas, desejável com pneus e 
lubrificantes e em call center. 

 
Descrição das atividades: Ligar para pessoas usando uma 
lista telefônica específica para vender produtos ou 
solicitar doações. Atender chamadas de clientes em 
potencial. Utilizar roteiros para fornecer informações 
sobre os recursos, preços, etc. do produto e apresentar 
seus benefícios. 

 
 

PILOTISTA 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE251) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

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

 
 

COSTUREIRA DE MODINHA 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE251) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

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

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE251) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

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

 

DERMATOLOGISTA 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE695) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

01 Superior completo na área, com ou 
sem experiência e residir em Vitória, 

Cariacica ou Vila Velha. 
 
Local do Trabalho: PORTO DE CARIACICA – 
CARIACICA/ ES. 
Horário de Trabalho: A combinar 
Descrição das atividades: Atendimento ao paciente 
 

 

NEUROLOGISTA 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE695) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

01 Superior completo na área, com ou 
sem experiência  com RQE e residir 
em Vitória, Cariacica ou Vila Velha. 

 
Local do Trabalho: PORTO DE CARIACICA – 
CARIACICA/ ES. 
Horário de Trabalho: A combinar 
Descrição das atividades: Atendimento ao paciente 
 

 

CLINICO GERAL 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE695) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

04 Superior completo na área, com ou 
sem experiência e residir em Vitória, 

Cariacica ou Vila Velha. 
 
Local do Trabalho: PORTO DE CARIACICA – 
CARIACICA/ ES. 
Horário de Trabalho: A combinar 
Descrição das atividades: Atendimento ao paciente 

 

PINTOR DE VEICULO 

AUTOMOTIVO (CARRETA) 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE693) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

01 Ensino médio completo, com 
experiência acima de 01 ano, residir 

em Viana ou Cariacica. 
 

Local do Trabalho: ROD. BR 262 KM 10, PROXIMO AO 
BAIRRO CANAAN 
Horário de Trabalho: 07:00 AS 11:00  E 12:12 AS 17:00 
Obs.: não trabalha no sábado . 
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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 na 
área de encarregado de açougue 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. 
 

 

TÉCNICO EM PÃES 

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 Com experiência em montar, assar e 
confeitar pães, necessário ter CNH e 

ser morador de Cariacica. 
 

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 

02 A partir da 5ª serie, com experiência 
na função, interesse na área, residir 

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

 

 

AÇOUGUEIRO 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE28) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

02 A partir da 5ª serie, com experiência 
na área, residir na Grande Vitoria. 

Local do Trabalho: a disposição da empresa 
Horário de Trabalho: a disposição da empresa 
 

 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 
(VAGA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA) 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE389) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

01 Ensino médio completo, experiência 
de 01 ano, residir em Viana ou 

Cariacica. 
 

Local do Trabalho: VIANA - ES 
Horário de Trabalho: 06:30 ÁS 16:30 
Descrição das atividades: Executar serviços gerais 
de limpeza da instituição, controlar o estoque de 
materiais de limpeza, realizar reposição de 
materiais, realizar limpeza interna e externa 
diariamente. 
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EMBALADOR-PCD 
 (VAGA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA) 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE104) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

10 Ensino fundamental incompleto, 
com ou sem experiência e residir em 
serra, Vitória, Vila Velha e Cariacica. 

Local do Trabalho: loja mais próxima da residência. 
Horário de Trabalho: FECHAMENTO (14h às 22h) 
 

 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO-PCD 
(VAGA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA) 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE510) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

05 Ensino médio completo, desejável 
CNH B, experiência de no mínimo 06 

meses e residir em Serra, Vitoria, 
Cariacica, Vila Velha ou Viana. 

 
Local do Trabalho: SERRA 
Horário de Trabalho: ADM OU ESCALA 
 
Descrição das atividades: 
- Controle de entrega de documentos; 
- Alimentar planilhas de controles operacionais; 
- Criar apresentações no Power point; 
- Controle de planilhas operacionais; 
- Arquivar documentos; 

- Rotinas administrativas. 
 

 

AJUDANTE DE CARGA E 

DESCARGA-PCD 
 (VAGA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA)                                    
Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE692) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

01 Ensino fundamental completo, 
experiência mínima de 06 meses e 

residir em Cariacica, Viana, Vila 
Velha ou Vitória. 

Local do Trabalho: VIANA-ES 
Horário de Trabalho: DE SEGUNDA A SEXTA 08H ÀS 17H E 
SABADO 8H AS 12H 

 
Descrição das atividades: Carga e descarga de caminhões, 
amarração, enlonamento, acondicionamento veículos, 
paletização de materiais, é necessário que seja uma pessoa com 
um tipo de necessidade especial que não atrapalhe nos serviços 
descritos acima e que possua laudo medico. 

 

REPRESENTANTE DE 

ATENDIMENTO-PCD 
(VAGA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA) 

 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE68) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

40 Ensino médio completo, com ou sem 
experiência, residir em Cariacica, 

Vila Velha, Serra e Vitória e ter 
disponibilidade de horário (14hs às 
23hs) - carga horaria 6h20 por dia. 

 
Local do Trabalho: HOME OFFICE E PRESENCIAL. 

NECESSÁRIO POSSUIR COMPUTADOR COM NO MÍNIMO 4GB DE 
MEMÓRIA, PROCESSADOR SUPERIOR OU SEMELHANTE A CORE 2 

DUO E CONEXÃO DE INTERNET. 
Descrição das atividades: Atende os usuários (clientes) dos serviços “Claro” 
e/ou “Net”, faz e recebe ligações para tratar de inadimplências, tratar algum 

problema relatado, atender alguma solicitação/dúvida desses usuários, 
propondo a resolução mais adequada ao perfil do cliente, da melhor forma 

possível. 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
Agência do Trabalhador de Cariacica  

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

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

  
 

CAIXA - PCD 
(VAGA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA) 

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, com ou sem 
experiência. 

CID 10 NÃO CADEIRANTE. 
Local de trabalho: Campo Grande 

 
. 
 
 
 

MOTORISTA PCD 
(VAGA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA) 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE389) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

 

01 Ensino médio completo, 01 ano de 
experiência, CNH AB E D. 

 
Residir: Viana ou Cariacica 

Horário de trabalho: 7:00 as 17:00 
 
 
 

OPERADOR INDUSTRIAL I – PCD 
(VAGA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA) 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE352) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

01 Ensino fundamental completo. Com 
ou sem experiência. 

 
 
 

PORTEIRO – PCD 
(VAGA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA) 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE294) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

 

40 Ensino fundamental completo, 
desejável 06 meses de experiência. 

Obrigatório mandar laudo em anexo 
junto com o formulário.  

 
 
 
 

 

AJUDANTE DE PRODUÇÃO I 
(VAGA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA) 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE479) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

 

01 Ensino fundamental completo, 
desejável ensino médio, com ou sem 

experiência. 
Local de trabalho: Serra - ES 

 
 
 
 
 
 
 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
Agência do Trabalhador de Cariacica  

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

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

  
 

AUXILIAR OPERACIONAL 
(VAGA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA) 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE363) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

 

 

02 Com ou sem experiência. 
Local de trabalho: Cariacica 

Horário: de 2ª a 6ª horário a definir 
(4 horas diárias) 

Atividade: auxiliar na limpeza da 
empresa. 

 
 

ELETRICISTA DE MÁQUINAS  

PESADAS III 
(VAGA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA) 

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, desejável 
experiência mínima de 06 meses, 
residir na Grande Vitória, CNH D. 

Disponibilidade para turno e escala.  
 Manutenção elétrica de Máquinas e 
Equipamentos móveis; 

REQUISITOS: 

Manutenções de corrente alternada; 

Diagnóstico técnico; 

Teste e ajuste de acordo com literatura do fabricante; 

Sistema de climatização e ar condicionado em equipamentos e 
máquinas; 

Carteira de habilitação categoria “D”; 

NR 10; 

Pacote Office nível intermediário. 

 

 

CONTROLADOR DE MANUTENÇÃO 
(VAGA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA) 

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 Técnico em mecânica 

(eletrônica, elétrica mecatrônica 
etc.), desejável experiência mínima 

de 06 meses, residir na Grande 
Vitória, CNH B. 

Indicadores de manutenção; 

 Planos de manutenção; 

 Sistemas de manutenção; 

 Pacote office nível intermediário. 
 Manutenção de Equipamentos móveis diesel/GLP e 

equipamentos industriais estacionários. 

Descrição das atividades:  

Planejar e programar as atividades de manutenção 
preventiva, preditiva e corretiva para a frota, a fim de 
promover sua saúde, baseando-se no plano de manutenção e 

informações técnicas, alimentando o sistema eletrônico com 
informações detalhadas, garantido assim os indicadores de 

disponibilidade e satisfação do cliente. 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
Agência do Trabalhador de Cariacica  

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

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

  
 

 


