
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. 

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 

05 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 
 

 

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 

 
PROMOTOR VENDEDOR - 

GUARAPARI 

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 moto e 
ser morador da região de Guarapari. 

 
 
 
 

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. 
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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. 
 

 

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 

 

AJUDANTE DE CAMINHÃO E 

ARMAZÉM (VESPERTINO) 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE702) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

05 Experiência em conferência e 
arrumação de estoque. 

 
Local de trabalho: Vila Velha 

 
 

 

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 

05 

 

 

 

 

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. 

PROMOTOR VENDEDOR (SÃO 

MATEUS) 

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 moto e 
ser morador da região de São Mateus. 
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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.  
 

 
 

AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE423) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

 

01 Ensino médio completo, de preferência 
primeiro emprego e ser morador de 

Cariacica. 
 

Horário de Trabalho: Segunda-feira a Quinta-feira: 
08h00 ás 18h00 e Sexta-feira: 08h00 ás 17h00 

 
Descrição das atividades: Separar pedidos, dar entrada e 
saída de mercadoria no estoque, auxiliar na organização 
do local de trabalho. Atividades pertinentes ao setor de 
expedição; 
 

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. 
 
 

 

CUIDADOR EM SAÚDE EMNTAL 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE699) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

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

morador de Cariacica. 
 

Local do Trabalho: Cariacica, ES 
Horário de Trabalho: 7h as 19h 
 
Descrição das atividades: Cuidar de pessoas com transtornos 
mentais graves, sendo adultas do sexo feminino ou masculino, as 

faixas etárias podem variar. O cuidador precisa auxiliar o morador em 
seus cuidados, incluindo sua higiene física e bucal, alimentação, 
medicação e acompanha-lo em passeios. Há moradores com sua 

autonomia preservada, são independentes em suas atividades da 
vida diária e outros moradores que apresentam alto grau de 
comprometimento, possuindo maior grau de dependência devido ao 
seu quadro psiquiátrico. Além de cuidar dos moradores da casa, o 

cuidador precisa preparar a alimentação e manter a higiene da casa. 
Os cuidadores trabalham em duplas ou trios. 

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 
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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 

 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

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. 

 

OPERADOR DE EMPILHADEIRA 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE621) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

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

Cariacica ou Viana. 
 

Local do Trabalho: Vila Velha 
Horário de Trabalho: Segunda a Sexta, de 08h as 18h 

 
Descrição das atividades:  
• Separar pedidos e etiquetar; 
• Operar empilhadeira, retirar os pallets com produtos e 
transportar para o estoque; 
• Solicitar manutenção e abastecimento quando necessário; 
• Realizar carga e descarga, conferência, contagem de produtos e 
acondicionamento nos endereços nas pallets; 
• Montagem e embalagem de kits para expedição; 
• Gerar etiqueta, etiquetar e conferir produtos; 
• Gerar mapa de carregamento; 
• Realizar expedição, carregamento e liberação de produtos para 
transportadoras; 
• Fazer romaneio de cargas; 
• Organizar o local de armazenamento e equipamentos. 
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BALCONISTA DE FARMACIA 

FARMACIA 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE800) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

05 Com experiência e ser morador da Grande 
Vitória. 

 
 

FARMACEUTICO 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE800) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

02 Com experiência e ser morador da Grande 
Vitória. 

 
 

INSTALADOR ELETRICISTA 

AUTOMOTIVO PL. 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE697) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

01 Ensino fundamental ou ensino médio, 
experiência de 02 anos, CNH B, e ser 

morador de Cariacica ou Viana. 
 
Local do Trabalho: Cariacica 
Horário de Trabalho: Art 62 sem controle de jornada, 
mas se inicia ás 07h50. 
Descrição das atividades: Instalação e manutenção de 
rastreadores em veículos pesados. 

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 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. 
 

PERFUMISTA 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE800) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

02 Com experiência e ser morador da Grande 
Vitória. 

 
 

INSTALADOR ELETRICISTA 

AUTOMOTIVO JR. 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE697) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

01 Ensino fundamental ou ensino médio, 
experiência de 02 anos, CNH B, e ser 

morador de Cariacica ou Viana. 

Local do Trabalho: Cariacica 
Horário de Trabalho: Art 62 sem controle de jornada, mas 
se inicia ás 07h50. 
 
Descrição das atividades: Instalação e manutenção de 
rastreadores em veículos pesados.  
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REPRESENTANTE DE 

ATENDIMETO 

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. 

EMBALADOR 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE682) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

01 Com ou sem experiência, CNH D, residir 
em Cariacica. 

Local de Trabalho: Cariacica  
Horário de Trabalho: 8 às 17h  

 
Descrição das atividades: Embalar fardos de garrafas pet 
e levar caminhão com as garrafas para estoque. 

 

CONFERENTE 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE501) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

 

 

 

02 Ensino Médio Completo, com 
experiência na função e residir nas 

proximidades da Rodovia Leste Oeste 
em vila velha. 

 
Local do Trabalho: Vila Velha ES 
Horário de Trabalho: 7:30 as 18 horas 

 
Descrição das atividades: Confere entrada e saída de 
materiais, comparando com as ordens das  notas fiscais, 
organiza e controla estoque e inspeciona o estado das 
mercadorias. Organiza o ambiente de saída e separa os 
lotes conforme região ou ordem de retirada 
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AUXILIAR ADMINSITRATIVO 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE489) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

01 Ensino médio completo e com 
experiência e residir em Cariacica. 

 
Local do Trabalho: Cariacica 
Horário de Trabalho: 08:00 as 18:00 
 
Descrição das atividades:  
• Admissão; 
• Folha de pagamento / H.E / Ad.noturno. 
• Administração de Benefícios 
• Organização de arquivos físico e digital. 
• Controle de férias. 
• Excel intermediário. 
 

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. 

 
 
 
 
 

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. 
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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 

 

CARDIOLOGISTA 

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 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 
 

ORTOPEDISTA 

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 

 

PEDIATRA 

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/  
Horário de Trabalho: A combinar 
 
Descrição das atividades: Atendimento ao paciente 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
Agência do Trabalhador de Cariacica  
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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 

 

ESTAGIARIO TECNICO OU 

SUPERIOR EM ADMINISTRAÇÃO  

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE696) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

01 Cursando técnico ou superior em 
administração e residir em Cariacica. 

 
Local do Trabalho: PORTO DE CARIACICA  
Horário de Trabalho: 6 HS 
 
Descrição das atividades: Ajudar nas funções 
administrativas de forma geral, ser proativo, pontual, 
educado, ágil, rápido, fazer cadastros de produtos, 
balanço, planilhas. 

 

AUXILIAR DE OBRAS 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE694) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

 

05 Ensino fundamental completo e com 
experiência. 

 
Local do Trabalho: Vitoria  
Horário de Trabalho: 7h às 17h 

 

AUXILIAR DE CARGAS 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE364) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

02 Experiência de 01 ano e residir em 
Cariacica. 

  
Local do Trabalho: Cariacica 
Horário de Trabalho: 08:00 ás 17:00 e aos sábados de 
08:00 á 12:00h 
Descrição das atividades: Descarregar veículos, separar 
material (Sucata ferrosa) 

 

MOTORISTA CATEGORIA E 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE364) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

01 Experiência de 01 ano, CNH E, residir 
em Cariacica. 

 
Local do Trabalho: Cariacica 
Horário de Trabalho: 08:00 ás 17:00 e aos sábados de 
08:00 á 12:00h 

 
Descrição das atividades: Seguir rota para atendimento 
das necessidades de retirada de caixas com sucata ferrosa 
de fornecedores, com veículo Julieta acoplado. 

 

mailto:empregos@cariacica.es.gov.br


PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
Agência do Trabalhador de Cariacica  
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MAÇARIQUEIRO 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE364) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

04 Experiência de 01 ano, residir em 
Cariacica. 

 
Local do Trabalho: Cariacica 
Horário de Trabalho: 08:00 ás 17:00 e aos sábados de 
08:00 á 12:00h 
 
Descrição das atividades:  
Realizar cortes de peças com auxilio de maçarico. 

 

MECÂNICO INDUSTRIAL 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE27) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

02 Ensino médio completo, ter curso 
técnico e com experiência mínima de 06 

meses. 
 
Descrição das atividades: Montam e desmontam máquinas industriais, 
operam instrumentos de medição mecânica, ajustam peças mecânicas, 
lubrificam, expedem e instalam máquinas, realizam manutenções 
corretivas e prestam assistência técnica-mecânica de máquinas 
industriais. 

 
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 . 
 

FRESADOR 

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 
técnico e com experiência mínima de 06 

meses. 
 
Horário de Trabalho: 07:30 as 17:30 – Intervalo para almoço 
Descrição das atividades: Opera equipamentos de usinagem, regulando 
a rotação e avanço conforme material e ferramentas utilizadas, para 
produzir ou recuperar as peças avariadas; confecciona peças em geral, 
consultando desenhos e croquis, para repor as solicitações; recupera 
peças danificadas, usinando pontos e confeccionando partes difíceis, 
para permitir sua reutilização e evitar gastos com aquisição; mede as 
peças a serem confeccionadas, utilizando trena, escala, paquímetro e 
micrômetro, para obter dados necessários à execução das atividades; 
executa a limpeza da área, removendo limalhas, poeira, detritos, 
utilizando material apropriado, para deixá-la em condições de uso e 
segurança. 

AMARRADOR DE CARGAS 

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 comprovada na função, CNH 
B, disponibilidade de horário e ser 

morador de Cariacica. 
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ASSISTENTE TÉCNICO NÍVEL III 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE688) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

01 Ensino médio completo, CNH B, 
experiência de 06 meses e residir na 

Grande Vitória. 
 

Local do Trabalho: Centro de Vila Velha 
Horário de Trabalho: 08:00 às 18:00 (de segunda-feira a 
quinta-feira  08:00 às 17:00 (sexta-feira) 

 
Experiência em execução de obra civil; 
- Conhecimento em leitura de projetos civis; 
- Conhecimento Intermediário em Pacote Office; 
- Habilidade para falar em público; 
- Facilidade para transmitir conhecimento; 
- Ter boa fluência na fala; 
- Ter disponibilidade para viagens e/ou realizar horas 
extras quando necessário; 

OPERADOR DE MAQUINAS III 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE573) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

02 Com experiência comprovada para retro 
escavadeira. 

 
CARGA HORARIA: 44 horas semanais (Segunda / 
Sábado) 

 
 

AJUDANTE DE MANUTENÇÃO 

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 comprovada na função, 
disponibilidade de horário e ser 

morador de Cariacica. 
 

 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE660) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

03 Ensino fundamental completo, com 
experiência mínima de 06 meses e ser 

morador de Cariacica. 
 

Local de trabalho: Cariacica 
Descrição das atividades: limpeza, organização,  
conservação, movimentação de mercadorias e auxiliar 
nos serviços gerais. 

 

OPERADOR DE CÂMARA FRIA 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE182) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

02 Ensino médio completo, desejável 
experiência, residir em Cariacica. 

Local de trabalho: Cariacica/ES 
Horário de trabalho: 8h às 17h20. 
 
Descrição das atividades: Realiza conferência e 
armazenamento de alimentos em câmaras frias, 
conforme recomendações técnicas para conservação. 
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ESTÁGIO DE MARKETING 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE300) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

02 Superior em marketing, publicidade e 
propaganda, a partir do 2º período e 

residir em CARIACICA. 
 
Local do Trabalho: JARDIM AMÉRICA – CARIACICA  
Horário de Trabalho: 09:00 ÁS 15:00h 

 
Descrição das atividades: Criar estratégias de marketing, 
gerenciar as páginas de rede social da empresa. 

 

OPERADOR DE PONTE ROLANTE 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE656) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

05 Ensino médio completo, experiência de 
06 meses, de preferência na área de 
granito e residir na Grande Vitória. 

 
Local do Trabalho: Civit II – Serra/ES 
Horário de Trabalho: a definir 
 
Descrição das atividades: Movimentação de carga e 
descarga de chapas e blocos. 

 
OPERADOR DE PONTE ROLANTE-

TEMPORÁRIO 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE221) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

01 

 

 

 

 

Ensino médio completo, curso de ponte 
rolante- NR11(Curso de formação de 16 
horas), desejável curso de trabalho em 

altura-NR35. 
 
 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

OPERACIONAL - SETOR DE 

TRÁFEGO  

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE09) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

01 Experiência na função em 
transportadora. 

 
Atividades: Responder pela execução das atividades 
relativas à contratação, controle e acompanhamento dos 
serviços de motoristas avulsos e agregados, 
providenciando e executando toda a rotina de inspeções, 
vistorias, cadastro de dados e processos de pagamentos, 
observando e cumprindo as normas e procedimentos 
estabelecidos para a garantia dos serviços contratados e 
do padrão de qualidade requerido. 

 
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS-TEMPORÁRIO 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE221) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

01 

 

 

 

 

Ensino médio completo, curso técnico 
em mecânica, NR33 espaço confinado, 

NR35 curso de trabalho em altura. 
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AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE09) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

01 Setor Agendamento - Experiência no 
setor de transportes, expedição, baixa 

de ctes, romaneios, roteirização, 
agendamento de entregas. 

 

ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO-

TEMPORÁRIO 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE221) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

01 

 

 

 

 

Curso técnico em elétrica, NR!), 
conhecimento básico do processo 

produtivo da aciaria, desejável NR07, 
NR33, NR35. 

 

AJUDANTE DE JARDINAGEM 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE643) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

01 Ensino fundamental completo, com ou 
sem experiência ser flexível, organizado, 

caprichoso, ter vontade de aprender a 
profissão de jardineiro, disponibilidade 

de trabalhar aos sábados quando 
necessário, responsável e não ter 

dificuldade de trabalhar exposto ao sol. 
 

Residir em: VITORIA CARIACICA, VIANA. 
Local do Trabalho: VITORIA 
Horário de Trabalho: 07:00HS AS 17:00HS SEGUNDA A 
SEXTA 
Descrição das atividades: Auxiliar o jardineiro na 
limpeza dos jardins, organizar as ferramentas. 

JOVEM APRENDIZ 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE479) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

07 Cursando o ensino médio, idade acima 
de 17 anos e 09 meses. 

 
 
 

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. 
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OPERADOR DE 

RETROESCAVADEIRA 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE615) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

03 

 

 

 

 

 

Ensino fundamental completo, Curso 
específico para operar o equipamento, 

CNH: D, experiência de 06 meses, residir 
em Cariacica, Viana, Vila Velha, Serra ou 

Vitória. 
 

Local do Trabalho: Rodovia BR 101, Contorno Norte, 
1000 – Porto belo I – Cariacica – ES 
Horário de Trabalho: De segunda à quinta 7 às 17h e 
sexta 07 às 16h. 

Idade 30 a 65 anos 
 

Senhor candidato comparecer na empresa e procurar 
por: Thiago, No horário de 07h às 11h Toda segunda, 

terça e quarta. (trazer currículo). Consórcio ECS 
Cariacica, Rodovia BR 101, Contorno Norte, 1000 – Porto 

belo I – Cariacica  
– Antigo pátio do Detran, altura do km 289,5 sentido 

Serra, depois da Consigás. 
 

FISCAL DE SEGURANÇA 

PATRIMONIAL 

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 comprovada como vigilante 
patrimonial, CNH A, curso de 

informática e curso de vigilante ativo e 
ser morador de Cariacica. 

 

 

MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO E 

CLIMATIZAÇÃO 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE287) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

 

02 Ensino fundamental completo, 
experiência de no mínimo 06 meses, 
desejável CNH B, residir na Grande 

Vitória. 
 
Local do Trabalho: Vitória 
Horário de Trabalho: 7h30 às 17h30 de segunda a 
quinta, 7h30 às 16h30 na Sexta. 
 
Descrição das atividades: Instalação e manutenção de 
aparelhos de ar condicionado, geladeiras, freezer e 
bebedouros industriais. 

AJUDANTE DE SERVIÇOS GERAIS 

(TRABALHO EM ALTURA) 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE287) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

 

02 Ensino fundamental completo, 
experiência de no mínimo 06 meses e 

residir na Grande Vitória. 
 
Local do Trabalho: Vitória 
Horário de Trabalho: 7h30 às 17h30 de segunda a quinta 
e 7h30 às 16h30 na sexta-feira. 
 
Descrição das atividades: Manutenção predial, elétrica, 
hidráulica, alvenaria, gesso e pintura.  
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AJUDANTE DE ENTREGA 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE660) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

05 Ensino fundamental completo, com 
experiência de 06 meses e ser morador 

de Cariacica. 
 

Local de trabalho: Cariacica 
 
Descrição das atividades: Preparam cargas e descargas 
de mercadorias; movimentam mercadorias em 
caminhões; entregam e coletam devoluções; manuseiam 
cargas; reparam embalagens danificadas e controlam a 
qualidade dos serviços prestados. operam equipamentos 
de carga e descarga; estabelecem comunicação, 
emitindo, recebendo e verificando mensagens, 
notificando e solicitando informações, autorizações e 
orientações de transporte, embarque e desembarque de 
mercadorias. 

PROMOTOR DE VENDAS 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE670) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

01 Ensino médio completo, com ou sem 
experiência, residir em Cariacica ou Vila 
Velha, CNH A (é necessário o candidato 

possuir moto própria). 
 

Local do Trabalho: Cariacica 
Horário de Trabalho: 44 horas Semanais  

 

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. 
 
 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 

INDÚSTRIA 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE689) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

16 Ensino médio completo e residir em 
Cariacica. 

 
Horário de trabalho: 7h às 17h. 
Local de trabalho: Cariacica/ES. 
Atividades: Auxiliar nos serviços gerais em 
indústria. 

 

SONDADOR SPT 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE690) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

02 Com experiência de 06 meses na função 
e residir na Grande Vitória. 

Horário de trabalho: 7h às 17h (Segunda à Quinta) 
e 7h às 16 (Sexta-feira). 
Local de trabalho: Área da Vale 
Atividades: Sondagem em SPT com retiradas de 
amostras Shelb. 
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AJUDANTE DE SONDADOR 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE690) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

03 Com experiência de 06 meses na função 
e residir na Grande Vitória. 

 
Horário de trabalho: 7h às 17h (Segunda à Quinta) 
e 7h às 16 (Sexta-feira). 
Local de trabalho: Área da Vale 
Atividades: Ajudar nas atividades de sondagem em 
SPT, VANE TEST e CPTU. 

 

MANOBRISTA 

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, 
residir em Cariacica, Vitória, Serra. 

 
Local do Trabalho: CARIACICA 
Horário de Trabalho: Domingo a quinta 22:00 – 6:40 
Descrição das atividades: Zelam pelo veículo, controlam 
a movimentação de veículos e pessoas no 
estacionamento, manobram e estacionam os veículos, 
organizam os veículos no estacionamento. 

 

MECÂNICO 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE686) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

01 

 

 

 

Ensino médio completo, CNH A, com 
experiência em veículos na linha Diesel. 

Local do Trabalho: Cariacica/ES. 
Horário de trabalho: 07h30 às 17h30 
Descrição das atividades: Manutenção de veículos na linha 
Diesel. 

 

ATENDENTE COMERCIAL 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE409) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

 

02 Ensino médio completo, com 
experiência de 01 ano e Residir em 

Cariacica ou Vitória. 
 
Local do Trabalho: Campo grande/Cariacica/ES 
Horário de trabalho: Seg a sex 08:30 às 17:45 / sábado 
08:00 as 12:00 
 
Descrição das atividades: Realizar atendimento de 
clientes presencialmente e por meios digitais, tirando 
dúvidas e realizando procedimentos comerciais, além de 
atuar em ações comerciais internas e externas pontuais, 
como eventos e pap. 

 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE613) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

01 Ensino médio completo, com 
experiência, CNH B, e Residir em Serra 

- ES 

Local do Trabalho: Jardim Tropical – Serra 
Horário de Trabalho: 8:00 as 18:00 de segunda a sexta 
feira. 
Descrição das atividades: Emissão nota fiscal eletrônica, 
emissão boleto bancário, cobrança, atendimento a 
clientes, todo serviço pertinente. 

 



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. 

  
 

FISCAL DE LOJA 

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 Com experiência na função em 
supermercados. 

 
 

MECÂNICO ALINHADOR 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE591) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

01 Com experiência na função. 
 
 
 
 

 
ENCARREGADO DE LOJA 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE168) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

01 Ensino superior ou cursando 
administração, processos gerenciais ou 
afins, experiência de 01 ano com gestão 

e desenvolvimento de equipe e 
liderança de equipe de loja. 

  
 

AÇOUGUEIRO 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE108) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

04 Ensino fundamental completo, 
experiência na função, residir em 

Cariacica Vila Velha ou Vitória e ter 
disponibilidade de horário para 

fechamento de loja. 
Local do Trabalho: Grande Vitória. 
Horário de Trabalho: 14h às 22h. 

 

ANALISTA DE LICITAÇÃO 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE297) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

01 Experiência em execução de composição 
de custos unitários; conhecimento em 

elaboração de orçamento de apoio 
administrativo para participação em 

pregões eletrônicos. 
Atividades: análise e interpretação de editais; 
execução de planilhas orçamentárias e atividades 
afins. 

 

BALCONISTA DE AÇOUGUE 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE537) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

03 Ensino fundamental completo, com 
experiência de 06 meses na função, ser 
morador de Cariacica próximo a Itacibá 

e disponibilidade de horário. 
 

 



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. 

  
 

BALANCEIRO 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE407) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

01 Ensino médio completo ou superior, 
desejável experiência, CNH: B, residir 

preferencialmente em Cariacica. 
Local do Trabalho: Cariacica/ES. 
Horário de Trabalho: 07h às 17h (Segunda a Sexta). 
Descrição das atividades: Monitoramento da balança de 
cargas, preenchimento de planilhas, atendimento a 
motoristas, etc. 

 

OPERADOR DE PÁ 

CARREGADEIRA 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE407) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

01 Ensino médio, experiência de 02 anos na 
função comprovada em carteira, CNH: B, 
residir preferencialmente em Cariacica. 

 
Local do Trabalho: Cariacica/ES. 
Horário de Trabalho: 07h às 17h (Segunda a Sexta). 
Descrição das atividades: operar pá mecânica para 
carregamento e organização do pátio e assim como a sua 
manutenção. 

 

REPOSITOR DE HORTIFRUTI 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE537) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

01 Ensino fundamental completo, com 
experiência na função, ser morador de 

Cariacica próximo a Itacibá e ter 
disponibilidade de horário. 

 
 

AUXILIAR DE PADEIRO 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE642) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

02 Ensino médio completo, não é exigido 
experiência e residir em Cariacica. 

 
Local do Trabalho: CARIACICA SEDE 
Horário de Trabalho: 13:20 ÀS 21:40 
 
 

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, não é exigido 
experiência e residir em Cariacica. 

 
Local do Trabalho: CARIACICA SEDE 
Horário de Trabalho: 13:20 ÀS 21:40 
 

MOTORISTA 

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, experiência de 
01 ano, CNH D, residir em Cariacica. 

 
Local do Trabalho: CARIACICA SEDE 
 



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. 

  
 

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 

 

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 

15 Experiência na função, CNH E, curso 
MOPP e disponibilidade para viagens. 

 
 

TORNEIRO MECÂNICO 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE613) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

01 Ensino médio completo, com 
experiência, e Residir em Serra - ES 

Local do Trabalho: Jardim Tropical – Serra 
 

 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
(VAGA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA) 

(BUSATO TRANSPORTES) 

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. 

 



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. 

  
 

GARI 
(VAGA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA) 

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 Ensino fundamental completo. 
 

CARGA HORARIA: 44 horas semanais (Segunda / 
Sábado) 
 
É obrigatório o laudo onde comprove a deficiência física. 

 

AJUDANTE DE CARGA E 

DESCARGA 
 (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. 
 

OPERADOR DE CALL CENTER  
(VAGA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA) 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE262) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

02 Ensino médio completo, com ou sem 
experiência. 

  
Residir em: Grande Vitória 
Local do Trabalho: Vitória 
Horário de Trabalho: 8:00 as 14:00 
 
Descrição das atividades: Responsável por receber e 
atender todas as ligações telefônicas relacionadas a 
prestação, de serviços para o ambulatório do hospital 
santa casa. Realiza os agendamentos e remarcações de 
consultas médicas registrando o atendimento via 
sistema informatizado. 

 

EMPACOTADOR 
(VAGA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA) 

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 fundamental completo e ser 
morador próximo ao bairro Cruzeiro do 

Sul em Cariacica.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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. 

  
 

REPRESENTANTE DE 

ATENDIMETO 
(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 

27 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. 

 
 


