
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
Agência do Trabalhador de Cariacica 18/09/2020 a 23/09/2020 

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. 

ASSISTENTE FISCAL 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE396) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

01 Superior completo em ciências 
contábeis, experiência de 02 anos e 

ser morador de Cariacica. 

Local do Trabalho: Cariacica/ES 
Horário de Trabalho: 07:12 as 17:00 

 

Requisitos Experiência: Necessário ter conhecimento 
legislação em Indústria Lucro Real. 

Descrição das atividades: Lançamentos NF/CTEs e demais 
documentos, Configuração Tributaria, apuração de 
impostos (ICMS, IPI, PIS, COFINS, Substituição tributária e 
etc.) e obrigações acessórias SPED Fiscal, EFD 
Contribuições e GIA. 

LAVADOR DE VEÍCULO 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE499) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

01 Ensino médio completo, experiência 
de 03 anos, CNH: A/B, residir em 

Serra ou Vitoria. 
 

Local do Trabalho: Serra 
Horário de Trabalho: comercial 

 

MOTORISTA OPERADOR DE 

MÁQUINAS PESADAS 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE624) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

01 Ensino Médio completo, CNH: D, 
necessário certificado como operador, 

e experiência de 02 anos. 

Residir em: Grande Vitória 

Local do Trabalho: Grande Vitória/ES 

Horário de Trabalho: 07:00 as 17:00 de segunda a sexta-
feira. 

Descrição das atividades: Operar Moto niveladora,  
comprovar experiência mínima de 2 anos na função, ter 
experiência em Munck. 

*Pode operar Pá Carregadeira, retroescavadeira, 
Escavadeira, e Rolo compactador. 
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AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM 

VENDAS 

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 médio completo ou cursando 
ensino superior, experiência de 01 

ano se possível em administradora de 
condomínios. 

Residir em: Viana, Cariacica, Vitoria, Vila Velha. 
Local do Trabalho: Nova Bethânia, Viana/ES 
Horário de Trabalho: 08hs às 18hs segunda a sexta 
 
Descrição das atividades: Atendimento ao cliente por 
telefone, e-mails e whatsapp, elaboração e 
acompanhamento de propostas comercial, 
acompanhamento pós-vendas, assistência ao cliente em 
relação aos serviços prestados em manutenções, 
acompanhamentos de trabalhos agendados e em execução, 
apoio as redes sociais alimentando com informações dos 
serviços executados. 

ESTAGIO ADMINISTRAÇÃO 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE396) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

02 Escolaridade em administração e 
residir em Cariacica. 

Local do trabalho: Cariacica/es 
Horário de trabalho: 10:00 as 17:00 
 

Descrição das atividades: Dar suporte na área comercial 
Envio de informações para a diretoria de vendas, organização da 
rota das consultoras, organizar agenda de cursos, passagens, 
relacionar com o financeiro; realizar a ponte de relacionamento 
chb x departamento pessoal, administrar os materiais de 
merchandising, materiais das consultoras e os materiais dos 
representantes obedecendo o fluxo de envio continuo, ajudar a 
tratar e organizar as informações de pdv passados pelas chb 
compartilhar com a equipe de vendas, ajudar nas ações de licitação 
de preços e montagem de stands para feiras e eventos, ajudar nas 
licitações de preço de gráficas e bureaus para materiais de 
merchandising e pdv. 
 

REPRESENTANTE COMERCIAL 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE653) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

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

morador de Cariacica ou 
proximidades, CNH A ou B. 

Descrição das atividades: Venda externa, atendimento ao 
cliente, apresentação de produtos, definição de rota. 

 

ESTAGIÁRIA - ÁREA FINANCEIRA 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE623) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

01 Ensino Superior – 5° Período e ser 
moradora de Vila Velha. 

Residir em: Vila Velha 
Local do Trabalho: Interno 
Horário de Trabalho: Pela manhã 
 
Descrição das atividades: Rotina financeira. 
 
 
 
 
 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
Agência do Trabalhador de Cariacica 18/09/2020 a 23/09/2020 

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. 

  
 

VENDEDOR DE CONSÓRCIO 

EXTERNO 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE652) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

10 Ensino médio completo (desejável 
ensino superior), CNH AB, experiência 

mínima de 01 ano em vendas. 

Residir em: Região da Grande Vitória 
Local do Trabalho: Cariacica 
Horário de Trabalho: Segunda a Sexta - 8hs / 18hs 
 
Descrição das atividades: Vendedor de Consórcio 
externo. Prospecção de Clientes. Vendas.  

AJUDANTE MECÂNICO 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE604) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

01 Experiência de 01 ano em Mercedes 
Bens. 

Local do trabalho: Nova Rosa da Penha, Cariacica. 

Horário de trabalho: 7:30 ás 17:30    intervalo 1hr para 
almoço 

 

ENCARREGADO DE SEGURANÇA 

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 médio completo, com 
experiência na função, ser morador de 
Cariacica e disponibilidade de horário 

para trabalhar em supermercado. 

Local de trabalho: Itacibá 

 

CONSULTOR TÉCNICO 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE499) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

01 Ensino médio completo, experiência 
de 03 anos, CNH: A/B, residir em 

Cariacica, Serra ou Vitoria. 
 

Local do Trabalho: Vitória 

 

AJUDANTE DE ENTREGA 
Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE115) e o 
nome da função para o e-mail: 
empregos@cariacica.es.gov.br 

10 Ensino médio completo, com 
experiência na função, ter 

disponibilidade de horário, facilidade 
de trabalhar em equipe e bom 
relacionamento com o público. 

 

Local de trabalho: Cariacica 

ESTAGIO SUPERIOR 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE396) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

02 Cursando superior em marketing, 
publicidade e propaganda, jornalismo, 
desenho industrial e ser morador de 

Cariacica. 
 
Local do Trabalho: Cariacica/ES 
Horário de Trabalho: 10:00 as 17:00 
 

Descrição das atividades: Tem que ser uma pessoa criativa, ter 
afinidade com redes sociais, tenha noção de fotografia, edição de 
vídeo, Google ADS e Social ADS; CURSOS / HABILIDADES: 
Photoshop e Illustrator. 
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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 na função, ser morador de 
Cariacica e disponibilidade de horário 

para trabalhar em supermercado. 

Local de trabalho: Itacibá 

AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO 
Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE115) e o 
nome da função para o e-mail: 
empregos@cariacica.es.gov.br 

05 Ensino médio completo, com 
experiência na função, ter 

disponibilidade de horário, facilidade 
de trabalhar em equipe e bom 
relacionamento com o público. 

 

Local de trabalho: Cariacica 

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 e disponibilidade de horário 

para trabalhar em supermercado. 

Local de trabalho: Itacibá 

ENCARREGADO DE MERCEARIA 

OU 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 médio completo, com 
experiência na função, ser morador de 
Cariacica e disponibilidade de horário 

para trabalhar em supermercado. 

 

Local de trabalho: Itacibá 

MECÂNICO 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE604) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

01 Experiência de 01 ano em Mercedes 
Bens. 

Local do trabalho: Nova Rosa da Penha, Cariacica. 

Horário de trabalho: 7:30 ás 17:30    intervalo 1hr para 
almoço 

 

REPOSITOR DE FRIOS 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE537) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

02 Ensino fundamental completo, com 
experiência na função, ser morador de 
Cariacica e disponibilidade de horário 

para trabalhar em supermercado. 

Local de trabalho: Itacibá 
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AUXILIAR DE ESCRITÓRIO – VAGA 

TEMPORÁRIA 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE642) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

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

Local do Trabalho: CARIACICA SEDE 

Horário de Trabalho: 07H ÀS 17H 

Obs: Cobrir temporariamente funcionária afastada 
por licença-maternidade. 

OPERADOR DE MOTO 

NIVELADORA 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE624) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

01 Ensino médio completo, experiência 
de 02 anos, CNH D, necessário 

certificação do curso de operador de 
Operador de Moto niveladora e residir 

na Grande Vitória. 

 

Local do Trabalho: Grande Vitória/ES 
Horário de Trabalho: 07:00 as 17:00 de segunda a 
sexta-feira. 
 

Descrição das atividades: Operar Moto niveladora 
pode operar Pá Carregadeira, retroescavadeira, 
Escavadeira, e Rolo compactador.    Ser Proativo e 
pontual, ter disponibilidade para trabalhar aos 

sábados e feriados quando necessário. 

PROMOTOR DE VENDAS 

EXTERNO 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE356) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

05 Ensino médio completo ou cursando, 
não precisa de experiência e residir na 

grande Vitória. 

Local do trabalho: Laranjeiras-Serra 

Horário de trabalho: 9h às 18h segunda a sexta / 9 às 
13h sábados 

Descrição das atividades: Captação externa, 
abordagem ao publico, não pode ser tímida, ser bem 
comunicativa e que goste de trabalhar com metas e 
em equipe. 

 

MOTORISTA BITREM 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE63) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

 

05 Experiência comprovada na função, 
CNH E, curso MOPP e cargas 

indivisíveis e disponibilidade para 
viagens. 
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AUXILIAR DE OBRA 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE436) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

05 Ensino fundamental incompleto, com 
experiência mínima de 06 meses. 

 
Local do Trabalho: GRANDE VITORIA 
Residir em: GRANDE VITORIA 
Horário de Trabalho: 7:00 AS 17:0 SEGUNDA A 
QUINTA E 7:00 AS 16:00 NA SEXTA FEIRA 
 

 

MECÂNICO DE EMPILHADEIRA 

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. 

 
 
 
 

MOTORISTA DE MUNK 

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 E, curso MOPP. 

 

VENDEDOR 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE651) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

01 Ensino médio completo, ter 
experiência na carteira, CNH: B, 

residir em Cariacica. 
 

Local do Trabalho: Cariacica 
Horário de Trabalho: Quarta a Domingo de 07h15min 
as 17h00min horas. 

 
Descrição das atividades: 
Contato com Clientes (telefone e redes sociais); 
Orçamentos; Elaborar contratos. 

 

ASSISTENTE DE LOGÍSTICA 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE499) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

01 Conhecimento em pacote Office, 
possuir tecnólogo superior em 

logística. 
 

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 

01 Ensino fundamental completo, com 
experiência e ser morador de 

Cariacica. 
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AUXILIAR DE LOGÍSTICA 

 Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE162) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

 

 

01 Ensino médio completo, experiência 
de 06 meses, Residir em Cariacica, 

Vitória ou Serra. 
 
Local do Trabalho: Serra 
Horário de Trabalho: 08 as 18h 
Descrição das atividades: 
- Recepcionar, conferir e armazenar produtos e materiais em 
almoxarifados, armazéns, silos e depósitos. 
- Fazer os lançamentos da movimentação de entradas e saídas; 
- Controlar os estoques. 
- Distribuir produtos e materiais a serem expedidos. Carga e 
descarga. 

 

COORDENADOR DE EQUIPE 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE651) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

01 Ensino médio completo, ter 
experiência, CNH: B, residir em 

Cariacica. 
 

Local do Trabalho: Cariacica 
Horário de Trabalho: Quarta a Domingo de 07h15min 
as 17h00min horas. 
Descrição das atividades: 
Orientar e acompanhar toda a área externa 
operacional.  

 

SERRALHEIRO 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE650) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

03 Ensino fundamental completo, com 
experiência de 06 meses. 

 
Residir em: GRANDE VITORIA 
Local do Trabalho: CARIACICA 
Horário de Trabalho: COMERCIAL 
 
Descrição das atividades: Serralheria em geral. 

CUMIM – AUXILIAR DE GARÇOM 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE323) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

06 Ensino fundamental completo, com ou 
sem experiência e ser morador de 

vitória ou serra. 
 
Horário de Trabalho: 16:00 A 00:20 

 

TÉCNICO 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE636) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

01 Ensino técnico completo em 
eletrotécnica ou automação industrial, 

experiência de no mínimo 06 meses, 
CNH: B. 

Local do Trabalho: Vitória/ES 
Horário de Trabalho: Segunda a Sexta-Feira: 08:00 às 17:00h e 
Sábados: 08:00 às 12:00h 
Descrição das atividades: Fortes conhecimentos em eletrônica 
básica, digital e de micro controladores, com prática em análise de 
defeitos. Necessário CNH B e disponibilidade para viagens 
esporádicas. Enviar currículo com pretensão salarial. 
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AUXILIAR DE ESTOQUE / 

COMPRAS 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE651) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

01 Ensino médio completo, ter 
experiência, CNH: B, residir em 

Cariacica. 
Local do Trabalho: Cariacica 
Horário de Trabalho: Quarta a Domingo de 07h15min 
as 17h00min horas. 
Descrição das atividades: Controle de Estoque físico e 
sistema; Recebimento, conferência e armazenamento 
de mercadorias; cotações de compras; compras 
externas.  

 

OPERADOR DE 

RETROESCAVADEIRA 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE535) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

01 Ter conhecimentos Específicos, 
possuir carteira de habilitação válida, 

experiência mínima exigido de 06 
meses e desejável experiência de 03 

anos na área de atuação. 
 

CORTADOR DE TECIDOS 

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, com 
experiência de 01 ano na carteira. 

Residir em: NA GRANDE VITORIA 
Local do Trabalho: VILA VELHA 
Horário de Trabalho: 8 AS 18:12 
 

AUXILIAR DE CORTE 

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, com 
experiência de 01 ano na carteira. 

Residir em: NA GRANDE VITORIA 
Local do Trabalho: VILA VELHA 
Horário de Trabalho: 8 AS 18:12 
 

ESTAMPADOR DE TECIDOS 

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, com 
experiência de 01 ano na carteira. 

Residir em: NA GRANDE VITORIA 
Local do Trabalho: VILA VELHA 
Horário de Trabalho: 8 AS 18:12 
 

CONFERENTE 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE31) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

01 Ensino médio completo, ser morador 
de Cariacica, experiência de 02 anos 

na função e disponibilidade de 
horário. 
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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 

02 Ensino fundamental completo, com 
experiência de 01 ano na carteira. 

Residir em: NA GRANDE VITORIA 
Local do Trabalho: VILA VELHA 
Horário de Trabalho: 8 AS 18:12 
 
 

TORNEIRO MECÂNICO 

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, curso técnico 
na área de mecânica, experiência 

mínima de 06 meses. 
Descrição das atividades: Usinam peças de metais ferrosos e 
não-ferrosos; preparam e ajustam máquinas de usinagem CNC. 

Ajustam ferramentas, realizam testes e controle de ferramental. 
Trabalha em linha, fazendo peças no torno mecânico, conforme 
especificações contidas em desenhos e demais instruções da 

folha de processos; recebe a ordem de serviços a ser 
executada, estuda no desenho o dimensionamento, precisão, 
indicações de furos, roscas, materiais, acabamentos, etc. e 

executa o trabalho seguindo os métodos descritos nas folhas de 
processos ou manuais da empresa; utiliza variado número de 
instrumentos mecânicos de precisão: micrômetros, paquímetros, 

etc.; prepara a máquina para o trabalho a ser realizado, 
posicionando e fixando a peça na placa, preparando e ajustando 
e controla rotação, avanço e pressão contínua da ferramenta 

sobre o material, afim de obter o trabalho conforme 
especificações recebidas; executa tarefas afins. 
 

MOSQUEADEIRA 

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, com 
experiência de 01 ano na carteira. 

Residir em: NA GRANDE VITORIA 
Local do Trabalho: VILA VELHA 
Horário de Trabalho: 8 AS 18:12 
 

FARMACEUTICO 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE648) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

01 Formação superior na área, com ou 
sem experiência e residir em 

Cariacica, Vila velha ou Vitoria. 
Local do Trabalho: Nova Brasília, Cariacica. 
Horário de Trabalho: Comercial 

 

 
 

AÇOUGUEIRO 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE31) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

01 Ensino médio completo, ser morador 
de Cariacica, experiência de 02 anos 

na função e disponibilidade de 
horário. 
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MOTORISTA DE CAMINHÃO 

TRUCK 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE338) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

05 Ensino fundamental completo, experiência 
de 02 anos com caminhão Truck, CNH D e 

residir em Cariacica. 
 

Local do Trabalho: Cariacica 
Horário de Trabalho: Horário Comercial 
 
Descrição das atividades: Dirigir, ajudar na carga e descarga e 
atender clientes. 

 
 

AUXILIAR DE DEPARTAMENTO 

PESSOAL 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE436) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

 

01 Ensino médio completo, com 
experiência de 01 ano. 

 
Local do Trabalho: Vitoria 
Residir em: Grande Vitoria 
Horário de Trabalho: 7:15 as 18:00 
 
Descrição das atividades: Controle de cartões de ponto, pedido e 
controle de benefícios, folha de pagamento, férias, rescisão, 
habilidade em lidar com pessoal. 

 

ESTÁGIO TÉCNICO EM 
SEGURANÇA DO TRABALHO 

Enviar formulário de cadastro 
com o código da vaga (EE115) e o 

nome da função para o e-mail: 
empregos@cariacica.es.gov.br 

02 Cursando técnico em segurança do 

trabalho, curso de Excel avançado. Ter 

bom relacionamento interpessoal 

facilidade de trabalhar em equipe. 

Local de trabalho: Cariacica 
Horário: 7h às 13h. (segunda a sexta). 

PEDREIRO 
Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE436) e o 
nome da função para o e-mail: 
empregos@cariacica.es.gov.br 

05 Com experiência comprovada de no mínimo 03 

anos em atividades de construção civil. 

Local do Trabalho: GRANDE VITORIA 
Residir em: GRANDE VITORIA 
Horário de Trabalho: 7:00 AS 17:0 SEGUNDA A 
QUINTA E 7:00 AS 16:00 NA SEXTA FEIRA 

MECÂNICO DE SUSPENSÃO 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE63) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

01 Experiência na função e 
disponibilidade de horário. 

 

PINTOR VEICULAR 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE63) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

01 Experiência na função e 
disponibilidade de horário. 
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AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE63) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

04 Experiência na função e 
disponibilidade de horário. 

 

EMPACOTADOR 
Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE645) e o 
nome da função para o e-mail: 
empregos@cariacica.es.gov.br 

01 Ensino Médio Completo, com 

experiência em armazenamento e 

estoque e ser morador de Cariacica. 

Local do Trabalho: Planeta, Cariacica. 

Horário de Trabalho: Seg a Sex | 08h às 17h30 e 

Sáb 08h às 12h 

 

Descrição das atividades: Realizar a separação 

de pedidos, limpeza, armazenamento, 

organização de peças em estoque e auxiliar na 

carga e descarga de caminhões. 

 

MECANICO DE CARRETA 
Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE647) e o 
nome da função para o e-mail: 
empregos@cariacica.es.gov.br 

01 Experiência de no mínimo de 06 

meses 

Residir em: GRANDE VITÓRIA 

Local do Trabalho: CARIACICA-ES 

Horário de Trabalho: 7:00 AS 17:00 HRS. ALMOÇO: 

12:00 AS 13:00HRS 

 

Descrição das atividades: Irá trabalhar com 

carreta, troca lona de freio, rolamento, feixe de 

mola, entre outras. 

BABÁ 
Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE634) e o 
nome da função para o e-mail: 
empregos@cariacica.es.gov.br 

02 Ensino Médio Completo, experiência 

de 01 ano e residir em Cariacica ou 

Serra. 

Local do Trabalho: Serra 

Horário de Trabalho: 08 as 17 hs. 

Descrição das atividades: Realizar todo o trabalho de 

cuidados, higiene, alimentação e entretenimento das 

crianças (gêmeos de 1 ano e 1 criança de 3 anos). 
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MOTORISTA DE DISTRIBUIÇÃO 
Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE115) e o 
nome da função para o e-mail: 
empregos@cariacica.es.gov.br 

02 Ensino médio completo, CNH D, com 
experiência na função como motorista 

de entrega, ter disponibilidade de 
horário, facilidade de trabalhar em 

equipe e bom relacionamento com o 
público. 

Local de trabalho: Cariacica 
Horário: 7h às 15h20. (segunda a sábado). 

 

AUXILIAR DE MOTORISTA 
Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE338) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

05 Ensino fundamental completo, com ou sem 
experiência e residir em Cariacica. 

 
Local do Trabalho: Cariacica 
Horário de Trabalho: Horário Comercial 
Descrição das atividades: Auxiliar motorista, ajudar na carga e 
descarga. 

 

AUXILIAR DE COZINHA 
Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE614) e o 
nome da função para o e-mail: 
empregos@cariacica.es.gov.br 

02 Ensino médio completo e incompleto 

e ser morador de Cariacica. 

Local do Trabalho: São Conrado, Cariacica. 

Horário de Trabalho: 15:00 ás 23:59 

 
Descrição das atividades: Irá atuar no preparo e montagem 

de lanches quentes, pratos rápidos e porções em geral. 

Organiza o local de trabalho, estoque, utensílios e 

geladeiras. Realiza o pré-preparo de insumos e ingredientes 

para a montagem dos lanches, açaís, sucos, saladas e 

porções, além de garantir a correta higienização e 

organização do espaço de trabalho, dos utensílios e 

equipamentos utilizados na preparação dos alimentos. 

SOLDADOR MIG 
Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE647) e o 
nome da função para o e-mail: 
empregos@cariacica.es.gov.br 

01 Experiência de no mínimo de 06 

meses em fabricação de Baú. 

Residir em: GRANDE VITÓRIA 

Local do Trabalho: CARIACICA-ES 

Horário de Trabalho: 7:00 AS 17:00 HRS. ALMOÇO: 

12:00 AS 13:00HRS 

 

Descrição das atividades: trabalha na produção 

de bens e serviços industriais, metais, montagem 

de estruturas metálicas, soldagem e corte de 

ligas metálicas, soldador elétrico. 

 

 

 

 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
Agência do Trabalhador de Cariacica 18/09/2020 a 23/09/2020 

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. 

  
 

PEDREIRO 
Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE646) e o 
nome da função para o e-mail: 
empregos@cariacica.es.gov.br 

02 Ensino fundamental completo, com 

experiência mínima de 06 meses e ser 

morador de Cariacica. 

Local do Trabalho: CARIACICA 

Horário de Trabalho: SEG. A QUINT. 07: AS 17:00 

E SEXTA DE 07 AS 16:00 

 

Descrição das atividades: serviços de alvenaria, 

assentador de porcelanato, pisos em gerais. 

MOTORISTA CNH D 
Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE642) e o 
nome da função para o e-mail: 
empregos@cariacica.es.gov.br 

01 Ensino médio completo, com 

experiência mínima de 01 ano, CNH D, 

e ser morador de Cariacica. 

Local do Trabalho: Cariacica Sede 

Horário de Trabalho: Escala 

Descrição das atividades: Entregas das mercadorias, no 

Espirito Santo, Rio de Janeiro e Bahia. Tendo a possibilidade 

de entregas em outros estados. 

ORIENTADOR COMERCIAL 
Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE644) e o 
nome da função para o e-mail: 
empregos@cariacica.es.gov.br 

01 Experiência com vendas, pro 

atividade, foco e dinâmica de grupo. 

 

 

COORDENADOR DE 
MERCHANDISING 

Enviar formulário de cadastro 
com o código da vaga (EE374) e o 

nome da função para o e-mail: 
empregos@cariacica.es.gov.br 

 

01 Com experiência de 06 meses, CNH B, 

desejável que possuam formação ou 

estejam cursando Administração e 

Marketing e que tenham interesse em 

fazer carreira na área. 

Local do Trabalho: GRANDE VITÓRIA- ES 

Horário de Trabalho: SEGUNDA À SEXTA-FEIRA 

 

Descrição das atividades: Profissional responsável 

por realizar pesquisas periódicas de preços, por meio 

de visitas nos pontos de vendas, buscar 

oportunidades de negócios e acompanhar indicadores 

de performance. Selecionar, avaliar e contratar 

promotores junto à área de recursos humanos ou 

agência. Participar dos treinamentos, realizando a 

logística de materiais para os promotores. Garantir 

abastecimento e manutenção dos espaços dos 

produtos e orientar os promotores em sua rotina. 
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JARDINEIRO 
Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE643) e o 
nome da função para o e-mail: 
empregos@cariacica.es.gov.br 

 

02 Ensino médio completo, com 

experiência mínima de 02 anos em 

carteira na função (somente com 

atendimento a condomínios), e residir 

em Vitoria, Cariacica, Vila Velha, 

Viana. 

Local do Trabalho: Vitoria 
Descrição das atividades: Manutenção em jardim de 

condomínios realizando: Poda de grama (com roçadeira ou 

maquina de nylon) e plantas, limpeza de canteiros com 

pedras ou forrações, adubação orgânica e química, 

pulverização contra pragas, aplicação de herbicidas para 

matos, plantio de novas mudas. 
OBS: necessário que o candidato tenha celular androide e 

conhecimento em whatsapp e aplicativo de assinatura 

digital para o trabalho. 

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 Ensino médio completo, com 
experiência comprovada na função de 
vigilante patrimonial, CNH A, curso de 

informática e de vigilante ativo. 

 

ENTREGADOR DE VEÍCULOS 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE499) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

 

 

 

 

 

 

01 Ensino médio completo, ter noções de 
mecânica, elétrica e eletrônica, 

atendimento ao cliente e desejável 
experiência na função. 

 
Descrição das atividades: Efetuar a entrega de 
veículos aos clientes, zelar pela limpeza e 
organização dos veículos para venda, 
preenchimento de manual, registro de garantia e 
check list de entrega do veículo conforme 
procedimento operacional da fábrica, entre 
outras atividades relacionadas ao setor. 
 
Local de trabalho: Vila Velha 

MOTORISTA ENTREGADOR 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE234) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

01 Com experiência acima de 02 anos 
com caminhão baú, CNH D e ser 
morador próximo ao bairro Bela 

Aurora em Cariacica. 
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POLIDOR AUTOMOTIVO 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE538) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

03 Com experiência e disponibilidade 
para trabalhar em shopping. 

 

TECNICO EM INSTALAÇÕES DE 

VIDEO MONITORAMENTO E 

ALARMES 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE568) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

04 Ensino médio completo, com 
experiência e ter CNH. 

 
Local do Trabalho: Grande Vitoria 
Horário de Trabalho: 08 às 18hs 
 
Descrição das atividades: Instalar e configurar 
câmeras e alarmes, passagem de cabos e 
montagem da estrutura física com qualidade no 
acabamento e lançamentos dos cabos como 
acomodação dos ativos. 

 

CONFERENTE 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE347) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

01 Ensino Médio Completo, experiência 
de no mínimo 06 meses, residir em 

Cariacica ou Viana. 
 

Local do Trabalho: Cariacica 
Horário de Trabalho: 07h às 18h 

CASAL PARA TRABALHAR COMO 

CASEIRO 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE63) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

02 Homem: experiência em manutenção 
de jardins, piscina entre outras 

atividades. 

Mulher: Experiência em serviços 
domésticos. 

Local de trabalho: Serra 

BORRACHEIRO 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE363) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

01 Ambos os sexos, ensino fundamental, 
conhecimento na Área de Atuação, 

categoria de CNH: AD. 
 

Local do Trabalho: Cariacica 
Residir em: Cariacica e regiões 

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 

30 Ter experiência, CNH E, curso MOPP e 
disponibilidade para viagens. 

 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
Agência do Trabalhador de Cariacica 18/09/2020 a 23/09/2020 

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. 

  
 

VENDEDOR DE CONSÓRCIO 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE550) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

 

03 Ensino Médio completo, não é 
necessário ter experiência, residir em 

Cariacica ou Viana. 
 
Local do Trabalho: Campo Grande, Cariacica, ES 
Horário de Trabalho: 8:00 ÁS 18:00 
Segunda a Sexta. E aos Sábados 8:00 ás 12:00 
 
Descrição das atividades: Vaga para consultores de 
vendas internas e externas. Ser criativo, inovador nas 
ações, proativo, habilidade de comunicação e 
negociação, focadas em resultados e planejamento 
estratégico. 

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 

02 Ensino fundamental completo, com 
experiência de 01 ano na carteira. 

Residir em: NA GRANDE VITORIA 
Local do Trabalho: VILA VELHA 
Horário de Trabalho: 8 AS 18:12 

GESTOR OU ANALISTA DE 

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 

(VENDAS 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, com 
experiência de 01 ano na carteira. 

Residir em: NA GRANDE VITORIA 
Local do Trabalho: VILA VELHA 
Horário de Trabalho: 8 AS 18:12 
 

MOTORISTA OPERADOR 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE624) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

 

01 Ensino médio completo, com 
experiência mínima de 02 anos, CNH 

D. 

Horário de Trabalho: 07:00 as 17:00 de seg a 
sexta-feira. 

Descrição das atividades: Operar Munck e 
Escavadeira, necessário certificação como 
operador, e comprovar experiência mínima de 2 
anos na função. 
 

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 

03 Ensino fundamental completo, com 
experiência de 01 ano na carteira. 

Residir em: NA GRANDE VITORIA 
Local do Trabalho: VILA VELHA 
Horário de Trabalho: 8 AS 18:12 
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EMPACOTADOR 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE470) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

03 Ensino fundamental completo, com 
experiência de 01 ano na carteira. 

Residir em: NA GRANDE VITORIA 
Local do Trabalho: VILA VELHA 
Horário de Trabalho: 8 AS 18:12 
 
 

BOMBEIRO HIDRÁULICO 

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 médio, curso de Hidráulica, 
conhecimento de Manobras 

Hidráulicas, CNH: B. 
 
Local do Trabalho: Cariacica 
Residir em: Cariacica e regiões 

 
Descrição das atividades: Realizar manutenção preventiva e 
corretiva no sistema hidráulico, reparo de válvula de 
descarga e torneiras, limpeza de caixa de gordura limpeza 
de caixa de esgoto de passagem, manutenção de bombas 
hidráulicas, rede de esgoto manutenção nas áreas internas 
e externas, visitas nas unidades para manutenção. 

 

AUXILIAR DE LOGÍSTICA 
Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE162) e o 
nome da função para o e-mail: 
empregos@cariacica.es.gov.br 

02 Ensino Médio Completo, experiência 

de 06 meses, residir em: Cariacica, 

Vitória ou Serra. 

Local do Trabalho: Serra 

Horário de Trabalho: 08 às 18h 

 

Descrição das atividades: Recepcionar, conferir e 

armazenar produtos e materiais em 

almoxarifados, armazéns, silos e depósitos. Fazer 

os lançamentos da movimentação de entradas e 

saídas. Controlar os estoques. Distribuir 

produtos e materiais a serem expedidos. Carga e 

descarga 

AUXILIAR DE ESTAMPARIA 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE470) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

03 Ensino fundamental completo, com 
experiência de 01 ano na carteira. 

Residir em: NA GRANDE VITORIA 
Local do Trabalho: VILA VELHA 
Horário de Trabalho: 8 AS 18:12 
 
 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
Agência do Trabalhador de Cariacica 18/09/2020 a 23/09/2020 

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. 

  
 

MAQUEIRO 
(VAGA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA) 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE427) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

02 Curso técnico de enfermagem 
 
 

 

AUXILIAR DE PRODUÇÃO 
(VAGA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA) 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE20) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

02 Ensino fundamental completo, com ou 
sem experiência. 

 
Local do Trabalho: Fábrica 
Residir em: Viana / Cariacica 
Horário de Trabalho: 07h12m às 11h / 12h às 17h 
 
Descrição das atividades: Auxiliar no processo de 
produção, podendo embalar, colocar e retirar latas 
dos cestos, etiquetar em pé, limpeza do local, etc. 

 

 TÉCNICO DE ENFERMAGEM 

(VAGA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA) 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE427) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

10 Curso técnico de enfermagem, Coren 
ativo e experiência na área hospitalar. 

 
 
 

 

EMBALADOR 
 (VAGA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA) 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE31) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

02 Ensino fundamental completo, ser 
morador de Cariacica ou Vila Velha, 

disponibilidade de horário para 
trabalhar em supermercado. 

 

 TÉCNICO DE ENFERMAGEM 

ONCOLOGIA 

(VAGA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA) 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE427) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

02 Coren ativo e experiência na área 
oncológica. 

 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
Agência do Trabalhador de Cariacica 18/09/2020 a 23/09/2020 

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. 

  
 

OPERADOR DE PRODUÇÃO 

(AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO) 
(VAGA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA) 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE162) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

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

residir na Grande Vitória. 
 

Local do Trabalho: Inicio em Vila Velha , com previsão de 

transferência para Serra a partir de Dezembro de 2020. 
Horário de Trabalho: 08 às 18h 

 

Descrição das atividades: Recepcionar, conferir e 

armazenar produtos e materiais em almoxarifados, 

armazéns, silos e depósitos. Fazer os lançamentos da 

movimentação de entradas e saídas. Controlar os estoques. 

Distribuir produtos e materiais a serem expedidos. Carga e 

descarga  

 TÉCNICO DE ENFERMAGEM UTIN 

(VAGA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA) 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE427) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

02 Coren ativo e curso técnico de 
enfermagem. 

 

 

RECEPCIONISTA/ 

ADMINISTRATIVO 
(VAGA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA) 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE209) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

02 

 

 

 

 

 

 

Ensino médio completo e com 
experiência. 

Local do Trabalho:  Grande Vitória 
Residir em: Grande Vitória 
Horário de Trabalho: a definir 

 
 


