
Agência do Trabalhador de Cariacica - SEMDECIT  
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo. 

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. 

 

   
 CÓDIGO DA EMPRESA - VAGA 

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

 

 
 

Nº DE 
VAGAS 

EE741 – AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA 
Ensino médio completo, com ou sem experiência. 

Residir em Cariacica. 

 

 

05 

 

EE103 – AUXILIAR DE LAVANDERIA 
Ensino fundamental incompleto, com experiência em lavanderia industrial.  

 

01 

 

EE103 – CAMAREIRA 
Ensino fundamental incompleto, com ou sem experiência. Pode ser 

experiência em auxiliar de serviços gerais.  

 

 

05 

 

EE33 - AUXILIAR DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL 
Desejável ensino superior em RH, DEPTO DE PESSOAL, CONTABILIDADE, experiência 

mínima de 01 ano 

Descrição de atividades: rotinas de DP, demissão e admissão, folha de ponto, ponto 

eletrônico, férias e afins.  

 

01 

 

EE740 - CONSULTOR COMERCIAL 
Ensino médio completo, experiência em atendimento ao público e captação 

de clientes. 

Descrição de atividades: atendimento ao publico, realizar ações comerciais, 

buscar clientes, realizar matricula.  

Salario + comissão 

 

02 

 

EE237 - SERVENTE DE LIMPEZA 
Ensino fundamental, experiência de 01 ano. 

Residir em Cariacica 

Horário de trabalho: Escala 

 

05 

 

EE369 - GARÇON 
Ensino médio completo, com ou sem experiência, residir próximo a Campo 

Grande. 

 

02 
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EE31 - BALCONISTA DE AÇOUGUE 
Desejável 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. 
 

05 

 

EE698 - SERRALHEIRO / NECESSÁRIO TRABALHAR EM ALTURA 
Ensino fundamental completo, com experiência e residir em Cariacica. 

Descrição das atividades: Necessário saber trabalhar em altura para montagem e desmontagem de 
placas. 

 

01 

 

EE31 - AÇOUGUEIRO 
Desejável 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. 

 

05 

 

ASSISTENTE FINANCEIRO 
Ensino superior completo, experiência mínima de 06 meses. 

Benefícios: Assistência médica ticket alimentação e vale transporte.  
- Capacidade de gerenciar valores contábeis e registros financeiros; - Compreensão dos princípios básicos de escrituração 

fiscal e contas a pagar; - Habilidade com entrada de dados e cálculos; - Experiência prática com planilha; - Habilidades de 

negociação; - Precisão e atenção aos detalhes. - Experiência em Contas a pagar e a Recebe - Ser organizado. 

 

01 

 

EE606 - MECÂNICO AUTOMOTIVO 

 
Ensino fundamental, experiência na área. Contratação imediata.  

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

  

02 

 

EE719 - SERRALHEIRO 
Ensino médio completo, experiência de 01 ano e residir na grande Vitória. 

Local do Trabalho: Vitória. 
Horário de Trabalho: 8h às 18h. 

Atividades: Entender de solda, corte, esquadro, métrica e pintura. 

 

04 

 

EE479 - AJUDANTE DE PRODUÇÃO I 
Ensino fundamental completo, desejável ensino médio, com ou sem 

experiência. 
Local de trabalho: Serra – ES 

 

20 

 

EE739 – MECÂNICO DE VEÍCULOS PESADOS 
Ensino médio completo, noções de elétrica, CNH D, conhecimento em manutenção de 

veículos pesados.  

Benefícios: vale transporte, ticket alimentação, plano de saúde e odontológico e 

alimentação na empresa.  

01 
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EE738 – ASSISTENTE DE MARKETING 
Nível superior cursando ou completo em Marketing, Publicidade e 

propaganda ou Comunicação. Com experiência de 01 ano na função, 
conhecimento avançado em Pacote Office, Corel Draw, Photoshop e Autocad. 

Residir na Grande Vitória. 
Local de trabalho: Vitória/ES. 

Horário de trabalho: 08h às18h. 
Descrição das atividades: E-mail marketing, otimização do site corporativo, gestão de redes 

sociais, atuar com edição de fotos, vídeos e anúncios em mídias sociais, gestão de 
fornecedores e cotação para novos projetos, confecção de brindes, prestar auxilio na 

administração do portifólio de clientes junto ao comercial, elaboração e movimentação de 
campanhas externas, auxilio ao RH em ações de Endomarketing. 

 

01 

 

EE705 – COZINHEIRO 
Ensino fundamental, experiência no mínimo 06 meses na função. 

Local de trabalho: Viana/ES. 
Horário de trabalho: Escala 12x36. 

Descrição das atividades: Fazer o pré preparo das carnes, aves e pescados; Coordenar a equipe de 
trabalho para que todo o processo de produção, a fim de oferecer um trabalho de qualidade e dentro dos 

padrões higiênicos sanitário;  Acompanhar os diferentes processos de distribuição de refeições: Transportadas: 
fazendo o check list, conferindo se a refeição e a proporção enviada foi exatamente à solicitada, evitando-se 
assim desperdícios e faltas; no local de trabalho: manter-se próximo aos balcões, observando o número de 
comensais e quantidade das preparações que foram produzidas, a fim de controlar as sobras;  Observar as 
temperaturas de cocção e distribuição das preparações, utilizando o termômetro;  Atentar-se pela coleta e 

armazenamento das amostras das refeições;  Garantir o bom andamento e qualidade do processo de produção 
da unidade, orientado os auxiliares em suas tarefas como: cortes, prioridades de execução das preparações e 
atividades desenvolvidas, Manter sempre as preparações ornamentadas e com boa apresentação mostrando 

sempre a qualidade do serviço prestado; Coordenar e efetuar a higienização da cozinha, seguindo as normas e 
procedimentos. 

 

01 

 

EE624 – TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES 
Curso técnico na área, experiência de 02 anos na função e CNH B. 

 Cursos de Informática básica (Pacote Office), AutoCad, Excel avançado e 
residir grande Vitória. 

Local de trabalho: Serra/ES. 
Horário de trabalho: 07h às 17h (Segunda a Sexta). 

Descrição das atividades: Fazer visita técnica para levantamento de dados e estimativa de 
custo, cotar preços de insumos e serviços, interpretar e planejar projetos, conferindo cotas e 
medidas de forma a especificar o serviço, desenvolver planilhas de cálculos para execução de 

obra. 

 

01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
EE439 – AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 

Ensino fundamental completo, experiência de no mínimo 06 meses e residir 
em Cariacica ou Vitória. 

Local de trabalho: Vitória. 
Horário de trabalho: 11h às 19h20 

Descrição das atividades: Limpeza e organização. 

 

05 
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EE439 – AJUDANTE DE PADARIA 
Ensino fundamental completo, experiência de no mínimo 06 meses e residir 

na Grande Vitória. 
Local de trabalho Grande Vitória 

Horário de trabalho: Disponibilidade. 
Descrição das atividades: Auxiliar no preparo de alimentos, panificação, atividades de 

padaria em geral. 

 

02 

 

EE338 – OPERADOR DE RETÍFICA E POLIMENTO 
Ensino médio completo, habilidade para trabalhar com computador,  

experiência em indústria.  
Local de trabalho: Serra. 

 

02 

 

EE338 – CONSULTOR DE VENDAS 
Ensino médio completo, internet básica experiência em vendas e 

atendimento ao cliente. Salário + comissão. 
Local de trabalho: Alto Lage.  

 

02 

 

EE338 – PROMOTOR DE RELACIONAMENTO 
Ensino médio completo, desejável experiência em telemarketing.  

Local de trabalho: Alto Lage. 
 

 

02 

 

EE444 – MECÂNICO DE CARRETA 
Ensino médio completo, com experiência mínima de 01 ano. 

Residir em Cariacica ou Viana. 

 

02 

 

EE89 – ELETRICISTA MONTADOR D 
Ensino fundamental completo, com experiência, residir em Cariacica ou Vila Velha. 

Horário de segunda a sexta 07h as 17h 

 

03 

 

EE33 – AUXILIAR DE OBRAS 

Ensino médio completo, experiência mínima de 01 ano. 

Residir em Viana ou Cariacica 

 

05 

 

EE33 – PROMOTOR DE VENDAS 

Ensino médio completo, experiência mínima de 01 ano. 

Residir em Vila Velha ou Cariacica 
 

03 

 

EE33 – ZELADOR 

Ensino médio completo, experiência mínima de 01 ano. 

Residir em Viana ou Cariacica 
 

01 

 



Agência do Trabalhador de Cariacica - SEMDECIT  
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo. 

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. 

 

EE353 – OPERADOR DE CAIXA 

Ensino médio completo, experiência mínima de 06 meses. 

Residir na Grande vitória. 

 

 

05 

 

EE353 – ESTÁGIO ENSINO SUPERIOR 
Cursando ensino superior em ADMINISTRAÇÃO, CIÊNCIAS ECONÔMICA, 

CONTABILIDADE, LOGÍSTICA, MARKETING E ÁREAS A FINS. 

Horário de segunda a sexta 07h às 17h 

 

03 

 

EE89 - SOLDADOR TIG 
Ensino fundamental completo, com experiência, residir em Cariacica ou Vila Velha. 

Horário de segunda a sexta 07h as 17h 

 

03 

 

EE691 – OFICIAL PEDREIRO 
Ensino fundamental, experiência de 06 meses, residir em Cariacica, Vila Velha e 

Serra. 

Horário de trabalho: 7h às 17h. 
Local de trabalho: Cariacica. 

Descrição das atividades: Assentar tijolos, cerâmica, alvenarias e materiais afins. Construir 
alicerces, base de concreto, levantar paredes, muros e construções similares. Rebocar 

estruturas construídas, realizar trabalhos de manutenção corretiva de prédios, calçadas e 
estruturas semelhantes. Realizar trabalhos relacionados à drenagem, escavação, 

assentamento de manilha, meia cana e construção de canaletas, pintura. 

 

05 

 

EE227 – AUXILIAR DE ESTOQUE 
Ensino médio completo,  mínimo de 06 meses experiência na função, se for em  

cozinha industrial será um diferencial..  

Masculino 

05 

 

EE227 – AJUDANTE DE COZINHA 
Ensino médio completo, experiência mínima de 06 meses  em cozinha industrial.  

03 

 
EE227 – AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 

Ensino médio completo, desejável experiência em cozinha industrial.  
05 

EE161 – SUPERVISOR LOGÍSTICO 
Ensino médio completo, entender de mecânica veicular, 01 ano de experiência em 

liderança.  

Descrição de atividades: liderar equipe de motorista  inspecionando veículos.  

01 

 

EE624 – TÉCNICO SEGURANÇA DO TRABALHO  
Ensino médio completo, CURSO TÉCNICO COM CERTIFICADO, experiência mínima de 

02 anos.  

Residir na Grande Vitória 

01 
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EE624 – OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA -  
Ensino médio completo, experiência mínima de 02 anos, CNH D. 

Residir na Grande Vitória 
 

01 

 

                    EE737 - ASSISTENTE DE LOGÍSTICA 
Ensino médio completo, experiência mínima de 06 meses. Disponibilidade 

total de horário, pois o horário de trabalho ainda não foi definido. 

Residir na grande Vitória 

 

02 

 

EE698 – VENDEDOR EXTERNO 
Ensino fundamental incompleto, com ou sem experiência, CNH A. 

Residir: Grande Vitória 

 

02 

 

EE615 – OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA 
Ensino fundamental completo, com 06 meses de experiência. Caso não tiver o curso de 

operador a empresa pagará o curso para o candidato selecionado.  

Residir na Grande Vitória. CNH D 

 

 

 

04 

 

EE615 – ENCARREGADO DE OBRA 
Ensino fundamental completo, com 06 meses de experiência. 

Residir na Grande Vitória. CNH B 

 

03 

 

EE550 – VENDEDOR DE CONSÓRCIO 
Ensino médio completo, com ou experiência. 

Residir na Grande Vitória 

 

05 

 

EE439 - BALCONISTA 
Ensino médio completo, desejável experiência e ter disponibilidade de horário. 

Residir: Grande Vitória 
Horário de trabalho: 13h40 às 21h30. 

Local de trabalho: Vila Velha. 

 

15 
 

EE649 - FATURISTA 
Desejável ensino superior, experiência de 01 ano em Entrada de notas fiscais, revenda, uso e 
consumos e serviços, além de CRTEs. Faturamento de notas de venda para dentro e fora do 

estado, assim como as notas de importação e exportação. Leitura e análise de protocolos 
entre os estados para faturamento correto e cálculo exato de impostos. Conferência de speed 

fiscal. 

 

01 
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EE649 - ANALISTA DE RH SÊNIOR 
Superior completo, experiência em indústria com atuação generalista (R&S, 

T&D).  Excel avançado. 

 

01 

 

EE191 - PINTOR AUTOMOTIVO 
Ensino fundamental, experiência em pintura automotiva.  

Desejável CNH B 
Residir: Cariacica ou Vila Velha 

. 

01 

 

EE191 - LANTERNEIRO 
Ensino fundamental, experiência em lanternagem automotiva. 

 Desejável CNH B 
Residir: Cariacica ou Vila Velha 

 

01 

 

EE735 - VENDEDOR TÉCNICO 
Superior completo ou cursando, 02 anos de experiência em vendas técnicas, 

CNH B. 
Residir: Grande Vitória. 

Horário: de segunda a sexta das 8h as 17h48 
Realizar prospecção e manutenção (nos 6 primeiros meses) de novos clientes a granel, com o objetivo de maximizar a geração de receita. Fazer 
o mapeamento do território sob sua responsabilidade para identificar oportunidades de negócio; Efetuar a sondagem, com base nas informações 
obtidas na prospecção, realizando o primeiro contato com o futuro cliente para levantar dados de: tancagem, consumo, preço, prazo, grau de 
satisfação com fornecedor atual e telefone de contato, visando facilitar a continuidade da negociação; Atuar na negociação de preço, prazo de 
pagamento e compromissos a serem firmados com cliente, visando a captação de clientes novos e providenciar todas as informações necessárias 
para a realização e aprovação do cadastro; Concretizar a venda através de aprovação do contrato, visando atender as necessidades do cliente, 
cumprindo com o proposto em negociação; Dimensionar a instalação e elaborar o relatório de instalação, discriminando todas as peças 
necessárias para a execução da mesma, bem como agendar a instalação com o cliente e a área de engenharia; Elaborar relatórios, alimentar e 
atualizar as informações do funil de vendas; Concretizar a venda através de aprovação do contrato, visando atender as necessidades do cliente, 
cumprindo com o proposto em negociação; Acompanhar a primeira entrega ou instalação, garantindo a satisfação dos clientes pelos serviços 
prestados. 
Conhecimentos Específicos: Conhecimento de técnica de vendas: abordagem, apresentação, contorno de objeções, fechamento e pós-vendas. 

Competências Comportamentais: Comunicação, Iniciativa, Negociação, Organização, Persuasão. 
  

01 
 

EE734 – MOTORISTA CNH B 
Ensino médio completo, Com experiência de no mínimo 1 ano, carteira B, 

desejável residir em Vitória. 
 

04 
 

 EE734 - ASSISTENTE DE VENDAS 
Desejável morar em Cariacica, que tenha habilidade com vendas online e seja 

comercial. 
 

01 
 

EE734 - ASSISTENTE DE TI 
Experiência de 1 ano na área, curso superior completo 

 

01 
 

EE734 - ESTAGIÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO 
Cursando faculdade a partir do 3º período e não precisa ter experiência 

 

03 
 

EE735 - ASSISTENTE DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL 
Superior em psicologia, experiência no mínimo 1 ano e desejável residir em 

Vila Velha. 
 

01 
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EE734 - ENCARREGADO DE LOGÍSTICA 
Desejável mais de 1 ano de experiência na área, que resida em Vila Velha e 

formação superior em logística. 
 

01 
 

EE734 - AUXILIAR DE ESTOQUE/REPOSITOR 
Ensino médio completo, experiência em material de construção de 01 ano na 

carteira. Desejável morar em Vila Velha. 
 

05 

 

EE734 – VENDEDORA/MAQUIAGEM 
Ensino médio completo, experiência em vendas de 01 ano na carteira, ter 
disponibilidade de horário que se identifique com ramo de maquiagem. 

 

03 

 

EE734 - VENDEDORA 
Ensino médio completo, experiência em vendas de 01 ano na carteira, ter 

disponibilidade de horário. 
 

05 

 

EE734 - ESTÁGIO DE LOGÍSTICA 
Cursando a partir do 3º período. 

Desejável residir na Serra. 
 

01 

 

EE733 - ESTÁGIO TÉCNICO EM LOGÍSTICA 
CURSANDO 1º OU 2º MÓDULO TÉCNICO EM LOGÍSTICA NOTURNO. 

Residir: Vila Velha ou Cariacica 
Horário de trabalho: 9h as 16h. 

 

03 

 

EE732 - VENDEDOR (a) 
Ensino Médio completo, experiência mínima de 01 ano na carteira,  

A empresa oferece: 
Assistência médica e odontológica 

Ticket alimentação, seguro de vida e  vale transporte.  
 

05 

 

EE609 - ASSISTENTE DE VENDAS 
Ensino médio completo, experiência em COREL DRAW, indispensável, morar 

próximo a Jardim América. 
 

01 

 

EE623 - VENDEDOR INTERNO 
Ensino médio completo, experiência de 02 anos e residir na grande Vitória. 

Horário de trabalho: 7h às 16h. 
Descrição das atividades: Venda de produtos alimentícios em geral no varejo. 

 

03 
 

EE727 - INSTALADOR DE SOM 
Ensino Médio completo, experiência de 01 ano. 

Residir na grande Vitória. 
Local de trabalho: Campo Grande/Cariacica. 

Horário de trabalho: 7h30 às 17h30 (segunda a sexta) e 7h30 às 12h (Aos sábados). 

 

01 
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EE727 - INSTALADOR DE INSULFILM 
Ensino Médio completo, experiência de 01 ano. 

Residir na Grande Vitória. 
Local de trabalho: Campo Grande/Cariacica. 

Horário de trabalho: 7h30 às 17h30 (segunda a sexta) e 7h30 às 12h (Aos sábados). 

 

01 
 

EE727 - ELETRICISTA AUTOMOTIVO 
Ensino Médio completo, experiência de 01 ano. 

Residir na Grande Vitória. 
Local de trabalho: Campo Grande/Cariacica. 

Horário de trabalho: 7h30 às 17h30 (segunda a sexta) e 7h30 às 12h (Aos sábados). 

 

01 

 

EE537 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 
Ensino Fundamental completo, desejável ensino médio, com experiência na 

função.. 

05 
 

 

EE537 - OPERADOR DE CAMARA FRIA 
Ensino Fundamental completo, desejável ensino médio, com experiência na 

função, interesse na área. 
 

03 

 

EE537 - BALCONISTA DE AÇOUGUE 
Ensino Fundamental completo, desejável ensino médio, com experiência na 

função, interesse na área. 
 

03 

 

EE731 - ESTÁGIO 
A Partir do 1º período – noturno. ADMINISTRAÇÃO/CONTÁBEIS 

(TECNICO, TECNÓLOGO, SUPERIOR). 
 

02 

 

EE28 - BALCONISTA DE AÇOUGUE 
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 
 

02 

 

EE28 - AÇOUGUEIRO 
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. 

 

05 

 

EE189 - ASSESSOR DE LOJA 
Ensino médio completo, desejável experiência. Descrição: separar e entregar 

produtos. 

01 

 
EE499 - AUXILIAR COMERCIAL 

Ensino superior completo em Administração, Ciências Contábeis ou 
Economia. 

 Experiência de 01 ano na função e residir em Cariacica. 
Local de trabalho: Cariacica. 

Atividades: Auxiliar na emissão de notas fiscais, cobrança de pedidos, contrato com 
fornecedores, atividades afins. 

03 
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EE407 - OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA 
Ensino fundamental completo, experiência de 01 ano na função, CNH B e 

residir preferencialmente em Cariacica. 
Local de trabalho: Cariacica. 

Horário de trabalho: 07h às 17h. 

 

01 

 

EE338 - VENDEDOR DE AUTOMÓVEIS 
Ensino médio completo, desejável experiência em vendas de automóveis.  

Atividades: Atendimento ao cliente, vendas passivas e ativas por telefone, presencial, e-mail, 
WhatsApp, elaboração de propostas, abertura de reservas, contratos, cadastros e análise de 

clientes. Controle de documentação de cliente, renovações contratuais, esporadicamente 
vendas externas. 

Local de trabalho: São Diogo/Serra. 
Horário de trabalho: 9h às 18h. 

 

01 

 

EE338 - CONSULTOR (A) DE LOJAS 
Ensino médio completo, informática básica, experiência com vendas e 

atendimento ao cliente. 
Atividades: Atendimento e vendas diretas aos clientes, recebimento e conferência de 

mercadorias, reposição de mercadorias na loja. 
Local de trabalho: Cariacica. 

Horário de trabalho: 9h às 18h (Segunda a sexta, com sábados alternados). 

 

01 

 

EE634 - COZINHEIRA 
Ensino fundamental completo, experiência mínima de 01 ano. 

Residir  Vitória, Serra ou Cariacica. 
Local de trabalho: Mata da Praia 

Horário de trabalho: segunda a sexta 8h as 17h. sábado de 8h as 12h 
Descrição de atividades: GOSTAR DE SABER COZINHAR. 

  

03 
 

EE338 - CONSULTOR DE LOCAÇÃO E VENDAS 
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 

 

03 
 

EE338 - ASSISTENTE DE OPERAÇÕES PLENO 
Cursando administração, contabilidade, economia ou direito. 

Atividades:  
 Receber, conferir e analisar documentos de importação e propostas;  
 Analisar custos de importação;  
 Solicitar orçamentos de fretes e embarques;  
 Prestar assistência aos vendedores;  
 Acompanhar processos de importação;  
 Contatar fornecedores internacionais;  
 Conferir documentos de importação.  
 Atendimento a representantes e clientes  
 Rotinas administrativas 
 Tirar pedidos 
 Funções voltadas a back office  
 Pós vendas (acompanhamento do trajeto do pedido até chegar ao cliente)  

02 
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EE729 - PROMOTOR DE VENDAS 
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. 

 

02 
 

EE338 - CONSULTOR DE VENDAS 
Ensino médio completo, com experiência mínima de 06 meses em vendas, 

internet básica. CNH B. 
Local de trabalho: Vitória 

 

02 
 

 

 

EE634 - EMPREGADA DOMÉSTICA 
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. 
Descrição de atividades: lavar, passar, cozinhar, manter a limpeza, organização e faxina da 

casa. 

  

03 

 

EE603 - AUXILIAR DE VENDAS 
Ensino médio completo, desejável experiência.  

Residir em Vitória, Cariacica, Vila Velha. 
 

02 
 

EE724 - AUXILIAR DE ESCRITÓRIO/RECEPCIONISTA 
Ensino médio completo, experiência mínima 06 meses na carteira. 

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 

 

03 
 

EE728 - INSTALADOR DE TELECOMUNICAÇÃO 
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. 
 

20 
 

EE726 - AJUDANTE DE OBRA 
Ensino fundamental, experiência 6 meses. 

 

10 
 

EE726 - PEDREIRO DE ACABAMENTO 
Ensino fundamental, experiência de 01 ano em acabamento será um 

diferencial.  

04 
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EE724 - AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA 

CONTRATO INTERMITENTE 
Ensino fundamental completo, com ou sem experiência. 

Residir : SERRA-ES - Horário de trabalho: 06 as 16h  
 

 

15 
 

EE724 - AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA 
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. 
 

15 
 

 

 

 

 

EE725 - VENDEDOR 
Ensino médio completo, 01 ano de experiência em lojas de parafusos e 

ferramentas. 
Residir em Cariacica 

Local de trabalho: Campo Grande 
Salário + comissão 

 

01 
 

EE642 - AJUDANTE DE CAMINHÃO 
Ensino médio completo, com experiência na função, necessário ter CNH D e 

ser morador de Cariacica. 
 

 
 

05 
 

EE642 – MOTORISTA CNH D 
Ensino médio completo, com experiência na função, necessário ter CNH D e 

ser morador de Cariacica. 
. 

04 
 

EE320 - VENDEDOR - GRANDE VITÓRIA  
Ensino médio completo, com experiência em vendas externas mínima de 01 ano. 

Ter motocicleta e CNH A 
Residir: Grande Vitória. 

 
 

02 
 

EE320 - REPOSITOR 
Ensino médio completo, com experiência mínima de 06 meses. 

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

 
 

02 

 

EE338 - OPERADOR DE RETIFICA E POLIMENTO 
Ensino médio completo, com experiência mínima de 06 meses com 

indústrias. Ter habilidade para trabalhar com computador 
Local de trabalho: Serra-ES 

Horário administrativo. 
 

01 
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EE338 - ATENDENTE DE LOJA 
Ensino médio completo, com experiência mínima de  06 meses. 

Local de trabalho: São Francisco – Cariacica   
Horário: 9h às 18hs e aos sábados ALTERNADOS. 

 

 

01 
 

EE234 - BALCONISTA DE AÇOUGUE 
Com experiência de 01 ano e ser morador de Cariacica. 

 

03 
 

EE711 – MOTORISTA CNH C 
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. 
 

03 
 
 

 


