
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Agência do Trabalhador de Cariacica 10/06/2019 a 14/06/2019 

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.  

CONFERENTE DE 
CARGA E DESCARGA 

(CONSULTORIA) 
 

02 Com experiência mínima de 06 meses na 
função em carteira, ensino médio 

completo e ser morador de Cariacica. 
 

MOTORISTA 
CARRETEIRO 

(TRANSPORTADORA) 
 

05 Ensino fundamental completo, 
experiência em transportes de 

combustíveis (Caminhão tanque). 
Descrição das atividades: Transportar 

produtos perigosos 
Local de trabalho: Cariacica 

 

AÇOUGUEIRO 
(SUPERMERCADO) 

01 Ambos os sexos, ensino fundamental 
completo, experiência mínima de 06 
meses na função comprovada em 

carteira.  
 

AJUDANTE DE 
COZINHA   

(HOSPITAL) 

01 Ensino fundamental completo, 
desejável experiência e ser morador de 

Serra. 

AJUDANTE DE 
PADARIA 

(PADARIA) 
 

 Ambos os sexos, ensino fundamental 
incompleto, com experiência em 

salgados. 
 

ALMOXARIFE 
(TRANSPORTADORA) 

 

01 Ensino médio completo, experiência de 
01 ano na função comprovada em 

carteira e disponibilidade de horário. 
 

ANALISTA DE 
COMPRAS 

(PLANO DE SAÚDE) 
 

01 Superior completo em administração, 
economia ou áreas afins, experiência 

com cotação, negociação e emissão de 
ordem de compra, conhecimento de 

compra de MAT/ MED 
Conhecimento em pacote Office 
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ANALISTA DE 
PROJETOS PLENO 

(HOSPITAL) 

01 Graduação em áreas de Tecnologia da 
Informação, experiência em gestão de 

projetos de TI – 4 anos, domínio de 
Microsoft Office e Microsoft Project, 

domínio na administração de projetos 
relacionados à infraestrutura e 

sistemas de TI, inglês intermediário e 
ser morador de Vitória. 

 

ANALISTA DE TI 
(RECRUTAMENTO) 

 

01 Ensino superior em informática, com 
experiência de 06 meses e ser morador 

de Cariacica ou Viana. 

Local de trabalho: Viana 

 

APLICADOR DE 
INSULFILM 

(COMÉRCIO) 
 

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

morador de Cariacica. 
 

ASSISTENTE 
ADMINISTRATIVO 

(MOTEL) 
 

02 Com experiência mínima de 06 meses na 
carteira, ensino superior completo em 

ciências contábeis, CNH A/B e ser 
morador de Cariacica, Vitória ou Vila 

Velha. 
Horário de trabalho: 6X1 Segunda – Sábado 

Descrição das atividades: Processos 
administrativos, administrar sistema de ponto, 
efetuar recargas em vale transporte, informar 
dados para elaboração de folha de pagamento, 
elaborar dossiê de admissão e demissão com 
seus respectivos documentos. 

 

ASSISTENTE 
COMERCIAL 

(PLANO DE SAÚDE) 
 

01 Superior cursando administração ou 
áreas afins 

Conhecimento em pacote Office 
Experiência na área comercial 

 
Ser organizado e dinâmico. 
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ASSISTENTE DE 
CREDENCIAMENTO 
(PLANO DE SAÚDE) 

 

01 Superior cursando em administração 
ou áreas afins, experiência em 

credenciamento e ou faturamento 
hospitalar, conhecimento em tabelas 

médicas, contratos com médicos, 
hospitais ou serviços de diagnósticos e 
terapias, conhecimento em tabelas de 

valorização de materiais e 
medicamentos, conhecimento sobre 

regras de impostos, conhecimento nas 
Resoluções Normativas da ANS 
Conhecimento em pacote Office 

 

ASSISTENTE DE 
EDITOR GRÁFICO 

(COMERCIO DE 
ATACADO/VAREJO) 

 

01 Experiência de 01 ano na área de 
criação, conhecimento avançado em 

photoshop, Designer gráfico, ilustrador 
e Corel Draw, atender solicitações, 

criar fotografar, editar, executar 
imagens e outras atividades 

relacionadas. 
 

ASSISTENTE DE 
LOGÍSTICA 

 

01 Ambos os sexos, com experiência de 01 

ano na função, ter curso Técnico em 
Logística e que more em Cariacica. 

 

ASSISTENTE DE 
MARKETING 

(CONCESSIONÁRIA) 
 

01 Ambos os sexos, com curso superior 
completo ou em andamento em 

marketing, comunicação social ou 
publicidade e propaganda. Experiência 

02 anos na função e residir em Cariacica 
ou Viana.  

Local de trabalho: Viana 
Horário de trabalho: 8h às 18h. 

Atividades: Executar atividades dos pontos de 

venda, com relação a decoração e colocação de 
materiais expostos,  visando sempre sua atualização 

seguindo os padrões da marca. Atividades de 
comunicação e imagem da empresa. Elaborar e 

monitorar, sempre que necessário plano de 
comunicação e ação para projetos e ações definidas 

de forma a garantir o padrão de qualidade 
estabelecido e a satisfação do cliente. 
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ASSISTENTE SETOR 
PESSOAL/ 

DEPARTAMENTO 
PESSOAL 

(CONTABILIDADE) 
 

01 Ambos os sexos, superior completo ou 
cursando contábeis e experiência 

mínima de 03 anos. 

Local de trabalho: Vitória 

 

AUXILIAR DE E-
COMMERCE 

(COMERCIO DE 
ATACADO/VAREJO) 

 

01 Experiência de 01 ano em edições 
gráficas, conhecimento em 

operacionalização, logística, divulgação 
e nas principais plataformas. 

 

AUXILIAR DE 
ESTOQUE 

 

01 Com experiência de 01 ano na função, 
ensino médio completo e ser morador 

de Cariacica ou Viana. 

Local de trabalho: Viana 

 

AUXILIAR DE 
LANTERNAGEM 
 (TRANSPORTE 

COLETIVO) 

01 Ensino fundamental completo, com 
experiência mínima de 06 meses 

comprovada em carteira com 
lanternagem de veículos pesados e ser 

morador de Cariacica ou Viana.  
 

AUXILIAR DE 
LAVANDERIA 

(MOTEL) 
 

01 Com experiência mínima de 06 meses na 
carteira, desejável ensino médio completo, 
disponibilidade para trabalhar 12x36 e ser 

morador de Cariacica, Vitória ou Vila 
Velha. 

 

AUXILIAR EM 
GESTÃO DE 
PESSOAS 
(MOTEL) 

 

01 Com experiência mínima de 06 meses na 

carteira, ensino técnico em recursos 
humanos, e ser morador de Cariacica, 

Vitória ou Vila Velha. 
Horário de trabalho: noturno 

Descrição das atividades: Administrar 
treinamentos, acompanhar a gestão de pessoas 
em recrutamento e seleção. 
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AVALIADOR DE 
VEÍCULOS 

(CONCESSIONÁRIA) 
 

01 Ensino médio completo, CNH B, com 
experiência mínima de 01 ano na 

carteira como avaliador de veículos. 
 

 

BORRACHEIRO 
(TRANSPORTE 

COLETIVO) 
 

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

de Viana ou Cariacica. 
 

 

CAPTADOR DE 
CADASTRO 

 

01 Ambos os sexos, ensino médio 
completo e com experiência mínima de 

03 meses.  

Horário de trabalho: 09:00 as 18:00 hs 

 

CHAPEIRO 
(PADARIA) 

 

01 Ambos os sexos, ensino fundamental 
completo, com experiência mínima de 01 

ano na função. 
Local de trabalho: Vitória 

Horário de trabalho: 13:40 as 22:00 hs 
 

COMPRADOR 

(HOSPITAL) 

01 Ensino Superior completo ou em curso, 
experiência na função e ser morador de 

Cariacica. 
 

CONFEITEIRO 
(SUPERMERCADO) 

01 Ambos os sexos, ensino fundamental 
completo, experiência mínima de 06 
meses na função comprovada em 

carteira. 
 
 

CONTADOR 
(TRANSPORTADORA) 

 

01 Ensino superior completo em ciências 
contábeis, CRC atualizado, experiência 

mínima de 03 anos. 
Local de trabalho: Cariacica 
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COPEIRO 
(HOSPITAL) 

 

01 Ambos os sexos, ensino médio 
completo, desejável experiência. 

Local de trabalho: Serra. 
 
 

ELETRICISTA 
PREDIAL 

(COMÉRCIO E 
OFICINA DE 
CARRETAS) 

 

01 Ensino médio completo, experiência de 
1 ano na função comprovada em 

carteira. 
e residir em Cariacica ou Viana. 

Local de trabalho: Viana 
Horários: 7h15 às17h15, almoço 12h às 13h15. 

 

ENCARREGADO 
OPERACIONAL 

 

01 Ambos os sexos, ensino médio 
completo, CNH AB, com experiência de 
no mínimo 01 ano na função e residir 
na grande Vitória. Desejável veículo 

próprio. 
Local de trabalho: Cariacica. 

Horários: 13H ÀS 23H. 
 
 

ENFERMEIRO 

(HOSPITAL) 

01 Ambos os sexos, ensino médio 
completo e com experiência mínima de 

01 ano e ser morador de Cariacica. 
 

ENFERMEIRO 

(HOSPITAL) 

04 Graduação em Enfermagem, com 
Coren ativo e experiência na área 

assistencial. 

 

ESTÁGIO 
ATENDIMENTO AO 

CLIENTE/ 
TELEMARKETING 
(RECRUTADORA) 

 
 
 
 
 

19  

Ambos os sexos, cursando o nível 
técnico ou superior. 

Local de trabalho: Vila Velha 

Período: 6 horas diárias 
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ESTÁGIO DE 
ADMINISTRAÇÃO 
(RECRUTADORA) 

 

06 Cursando superior em administração 
Cidade: Vitória e Serra 

Período: 6 horas diárias 

 

 

ESTÁGIO DE 
AUDIOVISUAL 

(RECRUTADORA) 
 

01 Nível: superior na área 

Cidade: Serra 

Período: 6 horas diárias 

 

ESTÁGIO DE 
CIÊNCIAS 

CONTÁBEIS 
(RECRUTADORA) 

 

01 Nível: superior entre o 4º e 6º período 

Cidade: Vitória 

Período: 6 horas diárias 

 

ESTÁGIO DE 
CIÊNCIAS 

CONTÁBEIS 
(RECRUTADORA) 

 

02  

Nível: técnico e superior entre o 2º e 3º 
períodos 

Cidade: Serra e Vitória 

Período: 6 horas diárias 

 

ESTÁGIO DE ENSINO 
MÉDIO 

(FACULDADE) 
 

01 Cursando o ensino médio e somente 
morador de Serra. 

Horário: 17:00 as 23:00 hs 
Local de trabalho: Parque residencial 

Laranjeiras. 

 

ESTÁGIO DE 
PEDAGOGIA 

(RECRUTADORA) 
 

04 Nível: superior  

Cidade: Vitória (Jardim Camburi) e 
Serra 
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ESTÁGIO 
MARKETING DIGITAL 

(RECRUTADORA) 
 

02 Cursando superior em comunicação 
social, marketing, marketing digital, 

publicidade e propaganda, jornalismo. 

Cidade: Cariacica, Vitória e Vila Velha. 

Período: 6 horas diárias 

 

ESTÁGIO 
PROGRAMADOR 

WEB E 
INFRAESTRUTURA 
(RECRUTADORA) 

 

06 Estar cursando superior em análise de 
sistemas, engenharia ou ciência da 

computação, tecnologia da informação. 

Cidade: Vitória e Vila Velha 

Período: 6 horas diárias 

 

ESTOQUISTA 
 

(COMÉRCIO) 
 

01 Com experiência mínima de 06 meses, 
ensino fundamental completo, 

desejável morador de Vila Velha.   
Local de trabalho: Vila Velha 

 

FARMACÊUTICO 

(HOSPITAL) 

01 Ambos os sexos, registro ativo, ensino 
superior, com experiência mínima de 

01 ano e ser morador de Vila Velha ou 
Cariacica. 

 

FATURISTA 

(HOSPITAL) 

01 Ambos os sexos, Coren ativo, ensino 
superior e com experiência mínima de 

01 ano em UTI. 
 

FATURISTA 

(HOSPITAL) 

03 Ensino Médio completo, experiência na 
função em área da saúde e ser 

morador de Cariacica. 
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FISCAL DE 
CONTROLE 

PATRIMONIAL 
(SUPERMERCADO) 

 

01 Ambos os sexos, ensino médio 
completo, com experiência em 

VIGILÂNCIA patrimonial ou o CURSO 

DE VIGILANTE ATIVO.  

(NÃO SERVE PORTEIRO) 
 

FISCAL DE SALÃO 
(SUPERMERCADO) 

 

01 Com experiência mínima de 02 anos 
como fiscal de salão, ensino médio 

completo, ser morador de Cariacica ou 
Vila Velha. Não pode ser porteiro e 

nem vigilante. 
 

FUNILEIRO 
(CONCESSIONÁRIA) 

 

01 Ensino médio completo, com experiência 
de 03 anos na função comprovada em 

carteira e residir em Cariacica ou Viana.  
Local de trabalho: Viana 

Horário de trabalho: 8h às 18h. 
Atividades: Executar atividades de funilaria em 

veículos (ônibus e caminhões), realizar a 
remoção, desmontagem, inspeção e montagem 
de componentes, efetuar diagnósticos de média 

complexidade e demais atividades afins seguindo 
as normas e procedimentos da empresa. 

 

INSTALADOR DE 
SOM E ACESSÓRIOS 

(COMÉRCIO) 
 

01 Ambos os sexos, ensino médio 
completo, experiência mínima de 04 

anos na função, necessário ter CNH B. 
Horário: seg a sex - 08h ás 18h / sab – 08h às 

12h. 
Local de trabalho: Cariacica/ES 

Atividades: Instalar alarme, corta corrente, 
rastreador, trava elétrica, vidro elétrico, farol. 

 

LAVADOR 
(CONCESSIONÁRIA) 

 

01 Ensino médio completo, desejável 
experiência na função e residir em 

Cariacica ou Viana.  
Local de trabalho: Viana 

Horário de trabalho: 8h às 18h. 
Atividades: Executar lavagem e lubrificação nos 

veículos (caminhões e ônibus), cumprindo o 
cronograma de trabalho, de forma a garantir o 

padrão de qualidade estabelecendo e a 
satisfação do cliente. 
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MARCENEIRO 
(MARCENARIA 
ARTESANAL) 

 

01 Ensino médio completo, com 
experiência de no mínimo 06 meses na 

função, desejável CNH B, e ser 
morador de Cariacica. 

Local de trabalho: Cariacica 
Horário de trabalho: 9h às 19h. 

Atividades: Execução e leitura de projetos de 
marcenaria. 

 

MECÂNICO 
AUTOMOTIVO 

(AUTO CENTER) 

01 Ensino fundamental completo, CNH B e 
com experiência mínima de 02 anos. 

Local de trabalho: Santana 
Horário: 7:00 as 17:00 hs 

 
 

MECÂNICO DE 
VEÍCULOS PESADOS 

 (TRANSPORTE 
COLETIVO) 

01 Ensino fundamental completo, 
experiência mínima de 01 ano em 

carteira na função e ser morador de 
Viana ou Cariacica. 

 

MECÂNICO DIESEL 
(CONCESSIONÁRIA) 

 

01 Com curso técnico em mecânica, 
experiência de 02 anos em Volvo 

comprovada em carteira e residir em 

Cariacica ou Viana. 
Local de trabalho: Viana. 

Horário de trabalho: 8h às 18h. 
Atividades: Executar atividades de 

MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULOS 
(Caminhões e Ônibus Volvo), realizar a remoção, 

desmontagem, inspeção e montagem de 
componentes, efetuar diagnósticos de média 

complexidade e demais atividades afins seguindo 
as normas e procedimentos da empresa. 

 
 

 

MECÂNICO 
VEÍCULAR 

(TRANSPORTADORA) 
 

01 Experiência em mecânica a diesel 
pesada de cavalo mecânico, 

suspensão, diferencial e caixa de 
transmissão automatizada e manual.  

Ter disponibilidade de horário. 
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MÉDICO AUDITOR 

(HOSPITAL) 

01 Ensino Superior completo, experiência 
em auditoria em hospital ou operadora 

de saúde de médio a grande porte. 

 

MENOR APRENDIZ 
(DISTRIBUIDORA) 

 

03 Ambos os sexos, estar cursando o 
ensino médio, idade entre 14 e 16 anos 
e ser morador de Cariacica ou Viana. 

 Local de trabalho: Viana 
 

MOTORISTA DE 
ÔNIBUS 

 (TRANSPORTE 
COLETIVO) 

08 Ambos os sexos, ensino médio 
completo, com curso de transporte 

coletivo de passageiro, disponibilidade 
de horário, CNH D, com experiência de 

um ano na função de motorista de 
ônibus e ser morador de Viana ou 

Cariacica. 
 

NUTRICIONISTA 
(COMÉRCIO DE 

ALIMENTOS) 
 

01 Ambos os sexos, ensino superior 
completo em nutrição, com experiência 
de 06 meses e ser morador de Serra 

ou Cariacica. 
 

OFICIAL 
POLIVALENTE 

(HOSPITAL) 

01 Ensino médio completo, ser morador 
de Cariacica ou Serra e com 

experiência de um ano na função. 
 

OPERADOR DE 
TELEMARKETING 

(PLANO DE SAÚDE) 
 

01 Ambos os sexos, ensino médio 
completo, experiência com atendimento 
(call Center), com atendimento na área 
da saúde e desejável conhecimento em 

legislação da ANS. 
 

PADEIRO 
(SUPERMERCADO) 

01 Ambos os sexos, ensino fundamental 
incompleto, experiência mínima de 06 

meses na função comprovada em 
carteira. 
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PIZZAIOLO 
(SUPERMERCADO) 

01 Ambos os sexos, ensino fundamental 
completo, experiência mínima de 06 
meses na função comprovada em 

carteira. 
 

PROFESSOR DE 
HARDWARE E 

ROBÓTICA 
(COMÉRCIO DE 

LIVROS E 
INFORMÁTICA) 

 

01 Ambos os sexos, ensino médio 
completo, com experiência mínima de 
06 meses e ser morador da Grande 

Vitória. 

 

 

PSICOLOGO 

(HOSPITAL) 

01 Ambos os sexos, ensino superior em 
psicologia e com experiência mínima 

de 01 ano.  
Para trabalhar na Serra. 

 

SALGADEIRA 
(LANCHONETE) 

 

01 Ensino fundamental completo, desejável 
curso de manipulação de alimentos e 

experiência mínima de 03 anos na função. 

  

SECRETÁRIA DE 
CLÍNICA 

(HOSPITAL) 

03 Ensino Médio completo, experiência na 
função e ser morador de Cariacica. 

  

 

SERRALHEIRO 
(COMÉRCIO E 
OFICINA DE 
CARRETAS) 

 

01 Ensino médio completo, experiência de 
1 ano na função comprovada em 

carteira. 
e residir em Cariacica ou Viana. 

Horários: 07h15 às17h15, almoço 12h às 13h15. 

Atividade: montar carretas, soldar se 
preciso. 

 

SERVENTE DE 
LIMPEZA 

 (TRANSPORTE 
COLETIVO) 

03 Ambos os sexos, ensino fundamental 
completo, com ou sem experiência e 
ser morador de Viana ou Cariacica. 
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SUPERVISOR DE 
CREDENCIAMENTO 
(PLANO DE SAÚDE) 

 

01 Superior completo em administração ou 
área afins, conhecimento em pacote 

Office, conhecimento em tabelas 
médicas, hospitais e serviços de 

diagnósticos e terapias, conhecimento 
em tabelas de valorização de materiais 
e medicamentos, conhecimento sobre 

regras de impostos. 
Conhecimento nas normas ANS 

 

 

TÉCNICO DE 
ENFERMAGEM 

(HOSPITAL) 
 

02 Ambos os sexos, curso Técnico 
completo, COREN ativo e com 

experiência mínima de 06 meses na 
carteira. 

Local de trabalho: Serra. 
 

TÉCNICO DE 
ENFERMAGEM 

10 Curso Técnico em Enfermagem com 
Coren ativo e experiência na função. 

 

VENDEDOR 
 (COMÉRCIO) 

 
 

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

morador de Cariacica ou Vila Velha. 
 

VENDEDOR 
EXTERNO 

(CONSTRUTORA) 
 

02 Captador de clientes.  
Ser comunicativo e extrovertido, experiência 

em atendimento ao cliente e no ramo 
Imobiliário, disponibilidade de horário. 

Ter disponibilidade para trabalhar de segunda 
a sábado na cidade de Cariacica. 

Disposição para trabalhar com venda porta a 
porta, ou seja, estes deverão buscar, em todo 
município de Cariacica, através de visitas em 

lojas, repartições públicas, empresas de 
médio e grande porte, bem como quaisquer 

outras entidades existentes na região, 
possíveis pessoas interessadas em comprar 

nosso empreendimento. 
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VAGAS PARA 

PESSOAS COM 

DEFICIÊNCIA 

QUA PRÉ-REQUISITOS FORNECIDOS 
PELAS EMPRESAS, A 

EXPERIÊNCIA TEM QUE SER 
COMPROVADA EM CARTEIRA E 

POSSUIR LAUDO MÉDICO. 

AUXILIAR DE LOJA 
(DROGARIA) 

 

10 PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
Ambos os sexos, ensino médio 

completo, com ou sem experiência. 
 

ESTOQUISTA 
(COMÉRCIO) 

 

01 PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
Ambos os sexos, ensino médio 

completo, com experiência mínima de 
01 ano e ser morador de Cariacica ou 

Vila Velha. 
 

VENDEDOR DE 
VEÍCULOS 

(CONCESSIONÁRIA) 
 

01 Ensino médio completo, CNH B, com 
experiência mínima de 01 ano na 

carteira como vendedor de veículos. 
 

 

VENDEDOR 
EXTERNO 

(DISTRIBUIDORA) 
 

01 Ambos os sexos, com ensino médio 
completo, desejável experiência, CNH 

A OU AC, desejável moto própria e 
residir na Grande Vitória. 

 

VENDEDOR 
EXTERNO 

(COMÉRCIO)  

01 Ensino médio completo, ter experiência 
comprovado em carteira de 06 meses 

na função e ter moto própria. 
 

VENDEDOR INTERNO 
DE PEÇAS DE MOTO 

 

01 Ensino médio completo, com 
experiência mínima de 01 ano como 
vendedor de peças de motos e ser 

morador de Cariacica. 
 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Agência do Trabalhador de Cariacica 10/06/2019 a 14/06/2019 

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. 

  
 

CONSULTOR DE 
TELEVENDAS 
(COMÉRCIO) 

 

01 PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
Ambos os sexos, ensino médio 

completo, com experiência mínima de 
01 ano e ser morador de Cariacica ou 

Vila Velha. 
 

AJUDANTE DE 
CARGA E DESCARGA 
(TRANSPORTADORA) 

01 PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
Ensino fundamental completo, com ou 
sem experiência, ser morador de Viana 

ou Cariacica. 
Horário de Trabalho: 14:00HS AS 23:34HS, DE 
SEGUNDA A SEXTA FEIRA 

 

AJUDANTE DE 
COZINHA  

(HAMBURGUERIA SHOPPING) 
 

06 PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
Ambos os sexos, ensino fundamental 
completo, com ou sem experiência.  

ATENDENTE 
(HAMBURGUERIA 

SHOPPING) 
 

04 PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
Ambos os sexos, ensino fundamental 
completo, com ou sem experiência.  

 

 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 

(CONCESSIONÁRIA) 
 

02 PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
Ambos os sexos, ensino médio 

completo, com experiência de um ano 
em cada empresa trabalhada. 

Local de trabalho: Vitória 
 

AUXILIAR DE 
ARMAZEM 

(HIPERMERCADO) 
 

01 PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
Ambos os sexos, ensino fundamental 
completo, com ou sem experiência. 

Horário de trabalho: 09h às 18h. 
 

AUXILIAR DE 
ESTOQUE 

 

01 PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

Com experiência de 01 ano na função, 
ensino médio completo e ser morador 

de Cariacica ou Viana. 

Local de trabalho: Viana 
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AUXILIAR DE 
ESTOQUE 

(DISTRIBUIDORA) 
 

01 PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
Ensino fundamental completo, 

desejável experiência e residir em 
Cariacica. 

Local de trabalho: Cariacica. 
Horário de trabalho: 10h às 20h. 

Atividades: Guardar, separar e conferir 
mercadorias. 

 

AUXILIAR DE 
PRODUÇÃO 

(FRIGORÍFICO) 
 

01 PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
Com ou sem experiência, ensino 

fundamental incompleto e ser morador 
de Cariacica.  

  

 

AUXILIAR DE 
SERVIÇOS GERAIS 
(CONCESSIONÁRIA) 

 

01 PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
Ensino fundamental completo, com 
experiência mínima de 06 meses.  

 
 
 

AUXILIAR 
OPERACIONAL 

(TRANSPORTADORA) 
 

05 PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
Ambos os sexos, ensino fundamental 
completo, com conhecimento na área 
administrativa ou de Mecânica veicular 

ou de operador de rastreamento. 
Desejável experiência na função e ter 

noções de informática. 
Local de trabalho: Cariacica. 

Horário de trabalho: 8h às 18h. 
 

CONTINUO  
 

07 PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
Ambos os sexos, ensino médio 

completo, com ou sem experiência e 
ser morador de Cariacica, Vitória ou 

Vila Velha. 
Contrato intermitente 
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EMPACOTADOR 
(HIPERMERCADO) 

 

01 PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
Ambos os sexos, ensino fundamental 
completo, com ou sem experiência. 

Horário de trabalho: 14h30 às 22h44. 
 
 

FISCAL DE SALÃO 
(SUPERMERCADO) 

 

01 PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
Com experiência mínima de 02 anos 
como fiscal de salão, ensino médio 

completo, ser morador de Cariacica ou 
Vila Velha. Não pode ser porteiro e 

nem vigilante. 
 

LANTERNEIRO 
(VIAÇÃO) 

01 PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
Ambos os sexos, ensino fundamental 

completo, possuir CNH e com 
experiência com lanternagem. 

 

CAIXA 
 (SHOPPING) 

02 PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
Ambos os sexos, ensino fundamental 
completo e desejável experiência na 

função. 
 

OPERADOR DE 
MÁQUINA DE 

SORVETE 
 (SHOPPING) 

01 PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
Ambos os sexos, ensino fundamental 
completo e desejável experiência na 

função. 
 

OPERADOR DE 
TELEMARKETING 

(PLANO DE SAÚDE) 

01 PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
Ambos os sexos, ensino médio 

completo, experiência com 
atendimento (Call Center), com 
atendimento na área da saúde. 
- Desejável conhecimento em 

legislação da ANS 
 

PROMOTOR DE 
VENDAS 

(DISTRIBUIDORA) 
 

02 PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
Ambos os sexos, com ensino médio 

completo, desejável experiência, 
CNHA, desejável moto própria. 
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TÉCNICO DE 
ENFERMAGEM DO 

TRABALHO 
(INDÚSTRIA) 

 

01 PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
Ambos os sexos, com curso técnico 

em enfermagem do trabalho completo 
– (com curso de socorrista), 

experiência de no mínimo 01 ano na 
função comprovada em carteira e ser 

morador de Cariacica. 
Local: Cariacica 

Horário de trabalho: 20h às 8h. 
Atividades: Executar atividades técnicas de 

enfermagem do trabalho no ambulatório e em 
atendimentos a emergências e urgências nas 

áreas de trabalho e apoio a atividades de 
prevenção em saúde além de executar e outras 

tarefas inerentes ao setor. 
 

 

TÉCNICO 
FINANCEIRO 
(INDÚSTRIA) 

 

01 PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
Ensino médio completo, comunicativo, 

relacionamento interpessoal, pro 
atividade, conhecimentos básicos 

financeiro. 
 

VENDEDOR EXTERNO 
(DISTRIBUIDORA) 

 

01 PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
Ambos os sexos, com ensino médio 

completo, desejável experiência, CNH 
A OU AC, desejável moto própria e 

residir na Grande Vitória. 
 

ZELADOR 
 

01 PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
Ensino médio completo, com 

experiência mínima de 06 meses como 
auxiliar de serviços gerais e com 

pequenos reparados. 
(Pintura/hidráulica/elétrica). 

 
 


