
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 

EE736 – AUXILIAR DE OBRAS 
Ensino fundamental, experiência de no mínimo 06 meses comprovada em carteira. 

Residir: Cariacica. 
Horário de trabalho: 7h30 às 17h30. 

Local de trabalho: Cariacica. 

 

10 

 

EE736 – AUXILIAR DE JARDINAGEM 
Ensino fundamental, experiência de no mínimo 06 meses em capina com roçadeira à 

gasolina, poda de árvores e jardinagem. 
Residir: Cariacica. 

Horário de trabalho: 7h30 às 17h30. 
Local  

 

02 

 

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 

 

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 
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EE658 - RECEPCIONISTA 
Ensino médio completo, experiência mínima de 01 ano na carteira na função. 

 

 

01 

 

EE658 - VENDEDOR EXTERNO 
Ensino médio completo, experiência mínima de 01 ano com vendas externas 

e captação de cliente. Desejável experiência em vendas de plano de 
saúde/odontológico. 

 

07 
 

EE103 - CAMAREIRA 

Ensino fundamental completo, com ou sem experiência. 
 

03 
 

EE698 - AJUDANTE GERAL DE SERRALHEIRO 
Ensino fundamental incompleto, com ou sem experiência. 

Trabalho em altura. 
Residir: Grande Vitória 

 

03 
 

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. 
 

01 
 

 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 

 

01 
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EE735 - ASSISTENTE DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL 
Superior em psicologia, experiência no mínimo 1 ano e desejável residir em 

Vila Velha. 
 

01 

 

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. 
 

01 

 

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

 

01 

 

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

disponibilidade de horário. 
 

01 

 

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

Desejável residir na Serra. 

01 

 

EE483 - FISCAL DE LOJA 
Ensino médio completo, experiência em fiscal de loja ou segurança 

comprovada e carteira. 
Residir preferencialmente em Vila Velha.  

 

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 
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EE144 - OPERADOR DE EQUIPAMENTOS – PÁ CARREGADEIRA 
Ensino médio completo, desejável experiência mínima de 06 meses, CNH D, 

cursos de qualificação em máquinas e equipamentos de pá carregadeira.  
Residir na grande Vitória. 
Horário de trabalho: Escala 2x2 

 
Descrição das atividades: Operar equipamentos como: Empilhadeira de 3T a 25T, trator agrícola (TAG, 

VMC, Cestão e implementos), mini pá carregadeira, retroescavadeira, pá carregadeira, Rolo 
compactador, multicarregadora telescópica, motoniveladora, escavadeira e trator de esteira. Assim 

como operar caminhões (Pipa, alta pressão, sucção, Brook, basculante, Roll On/Roll Off, extra pesado, 
Munck, e caminhão fora de estrada). Visando atender as necessidades do cliente e as normas de 

segurança. 

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. 

 

01 
 

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 
 

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 

EE297 - AUXILIAR DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL 
Ensino médio completo, experiência na área, conhecimento do pacote office, 

desejável conhecer sistema da ALTERDATA. 
Conhecer rotinas do setor de departamento de pessoal e das noções e obrigações necessárias, tais como E-

SOCIAL,  SEFIP, RAIS, CAGED, DIRF, Homologações e SPED Folha de pagamento, inclusão e exclusão seguro de vida, 
plano de saúde,   ter noções básicas em Excel e Word intermediário, acompanhar convenções Coletivas de trabalho e 

conhecer outras rotinas correlatadas com a função. 
O profissional deve ter ainda algumas outras habilidades como pontualidade e saber trabalhar em equipe, pois a 
interação com os demais colaboradores da empresa é extremamente importante para o desenvolvimento do seu 

trabalho, ter boa comunicação verbal, que tenha bom relacionamento interpessoal e que tenha credibilidade para 
assumir responsabilidades. 

 

01 
 

 

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

função. 
 

01 
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EE537 - OPERADOR DE CAMARA FRIA 
Ensino Fundamental completo, desejável ensino médio, com experiência na 

função, interesse na área. 
 

01 

 

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

função, interesse na área. 
 

01 

 

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 

 

02 

 

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 

 

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 
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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 

 

EE338 - ASSISTENTE FINANCEIRO 
Curso técnico ou superior completo em Ciências Contábeis, Administração ou 

áreas afins, conhecimento do Pacote Office, conhecimento em Excel 
básico/intermediário será um diferencial e experiência na área financeira. 
Atividades: Emissão de notas fiscais, alimentação do sistema com informações financeiras, 

controle de impostos e tributações, fechamento contábil, atendimento de clientes e 
fornecedores, fornecimento de relatórios semanais. 

Local de trabalho: Vila Velha 
Horário de trabalho: 8h às 18h. 

01 

 

EE99 – MOTORISTA CNH D 
Ensino médio completo, com experiência mínima de 01 ano na função, 

necessário ter CNH D e ser morador de Cariacica ou Viana. 
Local de trabalho: Viana 

Horário de trabalho: segunda a sexta de 7:10 a 17:30 
 

 

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 
 

01 
 

EE308 - PORTEIRO 
Ensino médio completo com experiência mínima de 02 anos como porteiro 

ou vigilante. 
Residir: Grande vitória e Guarapari 

 

05 
 

EE730 - GARÇON 
Ensino médio completo com experiência mínima de 01 ano. 

Local de trabalho: Vitória 
Horário: noturno 

 

06 
 

EE730 - ATENDENTE DE BAR 
Ensino médio completo com experiência mínima de 06 meses. 

Local de trabalho: Vitória 
Horário: noturno 

05 

 

EE730 - OPERADOR DE CAIXA 
Ensino médio completo com experiência mínima de 01 ano. 

Local de trabalho: Vitória 
Horário: noturno 

04 
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EE730 - GERENTE DE CASA NOTURNA 
Ensino médio completo com experiência em casa noturna, inglês intermediário será 

um diferencial. 
Local de trabalho: Vitória 

Horário: noturno 

01 
 

 

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. 

Requisitos: 

At ivi da d es:  
Rec e be r,  c o n f er ir  e  a n a lisa r  do c umen t o s  d e impo rt a ç ã o  e  p ro p o st a s;  
An a lisa r c ust o s  d e impo rt a ç ã o ;  
So lic it a r o rç a men t o s  d e f ret es  e  e mba r qu es ;  
Pre st a r a ssi st ên c ia  a o s  v en d edo re s;  
Ac o mpa n ha r pro c e sso s de  im po rt a ç ã o ;  
C o n t a ta r fo rn ec e do r es  in t e rn a c io n a is;  
C o n feri r  do c um en t o s de  im po rt a ç ã o .  
At en dim en t o  a  r e pr es en t a n t es e c l ien t e s  
Ro t in a s a dmin i st ra t i va s  
T ira r p edi do s  
Fun ç õ es  vo lt a da s  a  ba c k o f fic e   
Pó s v en da s (a c o mpa n ha men t o  do  t ra j et o  do  p edi do  a t é  c h ega r  a o  c l ien t e)  

 

02 
 

EE338 - ESTÁGIO DE EXPANSÃO 
Cursando administração, CONTABILIDADE, ECONOMIA OU DIREITO. 

 

01 
 

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. 
 

03 
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EE603 - AUXILIAR DE VENDAS 
Ensino médio completo, desejável experiência.  

Residir em Vitória, Cariacica, Vila Velha. 
 

 

02 
 

EE429 - TÉCNICO DE INSTALAÇÃO 
Ensino médio completo, experiência em refrigeração. 

Residir em Vila Velha ou Cariacica, CNH A ou B. 
Descrição de atividades: instalar e realizar manutenção de aparelhos, atendimento ao 

cliente, prestar assistência técnica, realizar visitas. 
 

07 
 

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 

 

01 
 

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 
 

EE94 - AUXILIAR DE LIMPEZA 
Ensino fundamental,  experiência mínima de 2 anos. 

Residir em Cariacica 
Horário de trabalho: 8 horas semanais de 2ª a sábado. 

 

02 
 

EE606 - MECÂNICO AUTOMOTIVO 
Com experiência, residir em Cariacica. 

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

02 
 

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 
 

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 
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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. 
 

01 
 

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

ser morador de Cariacica. 
 

01 
 

 EE182 - BALCONISTA DE PADARIA 
Ensino médio completo, com experiência na função, ser morador de Cariacica 

próximo a Itacibá e disponibilidade de horário. 
 
 

01 
 

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

experiência. 
Local de trabalho: Serra - ES 

01 
 

EE514 - AUXILIAR DE HOSPEDAGEM 
Ensino médio completo. Com ou sem experiência  

Local de trabalho: Vila Velha 
Horário de trabalho: 14h ás 22h – escala 6x1 

 

01 
 

EE629 - AUXILIAR DE CARGA E DESCARGA 
Ensino fundamental completo, experiência mínima de 01 ano.  

Residir: Vila Velha, Cariacica, Viana 
Local de trabalho: Vila Velha 

Horário de trabalho: segunda a quinta 

05 
 

EE721 - VIDRACEIRO 
Ensino fundamental completo, experiência mínima de 06 meses, CNH AB 

Residir: Grande Vitória 
Local de trabalho: Viana 

Horário de trabalho: 08h ás 18h 

01 
 

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 
 



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. 

 

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

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

 

02 

 

EE338 - ALMOXARIFE 
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. 

 

01 
 

EE338 - ESTOQUISTA 
Ensino médio completo, com experiência mínima de 06 meses. 

Local de trabalho: Cariacica-ES 
 
 

 

01 
 

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 
 

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

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

 

01 
 

EE338 - OPERADOR DE CAIXA 
Ensino médio completo, com experiência mínima de  06 meses. 

Local de trabalho: São Francisco – Cariacica   
Horário: 9 as 18 hs e aos sábados 

 

02 
 

EE721 - VIDRACEIRO 
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. 

 

01 
 

EE720 - PINTOR AUTOMOTIVO 
Ensino médio completo, com experiência mínima de 01 ano. 

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

 

01 
 

EE720 - LAMINADOR DE FIBRA DE VIDRO 
Com experiência mínima de 01 ano. 

Local de trabalho: 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. 

 

EE719 - SERRALHEIRO 
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 
 

04 
 

EE63 - ELETRICISTA VEICULAR 
Experiência na função, disponibilidade de horário e ser morador de Cariacica 

ou Viana. 

01 
 

 

EE718 - ENCARREGADO DE DISTRIBUIÇÃO 
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. 
 

01 
 

EE63 - MOTORISTA CARRETEIRO CNH E 
CNH E, experiência na função, curso MOPP e carga indivisível e 

disponibilidade para viagens. 
 

35 
 

EE63 - PINTOR DE VEÍCULOS 
Experiência na função, disponibilidade de horário e ser morador de Cariacica 

ou Viana. 
 

01 
 

EE63 - AJUDANTE DE PINTOR DE VEÍCULOS 
Experiência na função, disponibilidade de horário e ser morador de Cariacica 

ou Viana. 
 

01 
 

EE141 - PRIMEIRO EMPREGO - INSTALADOR DE SOM E 

ACESSÓRIOS 
Primeiro emprego e desejável ser morador de Cariacica. 

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

 

01 
 

EE716 - ATENDENTE / SECRETÁRIA 
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. 

 
 
 
 

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. 

 

EE646 - PEDREIRO 
Experiência acima de 01 ano. 

 

02 
 

EE141 - INSTALADOR DE SOM E ACESSÓRIOS 
Com experiência, desejável morador de Cariacica. 

 

01 
 

EE713 - TECNICO INSTALADOR DE RASTREADOR E ACESSORIOS 
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.  

 

02 
 

 

 

 

 

EE604 - AJUDANTE MECÂNICO 
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. 
 

01 
 

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

 
 

01 
 

EE709 - AGENTE FUNERÁRIO 
Experiência como agente funerário, ser simpático e proativo e residir em 

vitória ou Cariacica. 
Local: Vitória - ES 

Horário: Escala 12/36 

01 
 

EE27 - SOLDADOR CHAPARIA 
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. 

 

01 
 

 

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 
 
 

EE709 - SUPERVISOR DE VENDAS PAP 
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. 

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. 

 

EE191 - PINTOR AUTOMOTIVO 
Com experiência e ser morador próximo de Bela Aurora Cariacica. 

01 
 

EE588 - MOTORISTA CNH E 
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. 

03 
 

 

EE40 - FUNILEIRO / LANTERNEIRO 
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. 

 

02 
 

 

EE40 - MECÂNICO DIESEL 
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. 

 

02 
 

EE31 - BALCONISTA DE AÇOUGUE 
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. 

 

 

02 
 

 

EE671 - AUXILIAR DE CÂMARA FRIA 
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.  

 

03 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 

 

EE31 - AÇOUGUEIRO 
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. 
 

02 

 

 

 

 

EE703 - MONTADOR DE VEÍCULOS 
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. 

 

02 
 

EE470 - ARREMATADEIRA 
Ensino fundamental completo, experiência de 01 ano na carteira e residir na 

grande Vitória. 

04 

EE470 - COSTUREIRA 
Ensino fundamental completo, experiência de 01 ano na carteira e residir na 

grande Vitória. 

04 
 

 

 

EE470 - DESIGNER GRÁFICO 
Ensino superior completo, experiência de 01 ano na carteira e residir na 

grande Vitória. 
 

02 
 

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 
 

 

EE68 - REPRESENTANTE DE ATENDIMENTO 
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. 

 

50 
 

 


