
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
Agência do Trabalhador de Cariacica 31/07/2020 a 05/08/2020 

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. 

MARCENEIRO CLASSE A 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE626) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

 

01  Ensino fundamental completo, CNH A, 
experiência mínima de 05 anos. 

 
Residir em: Grande Vitória 
Local do trabalho: Vila Velha ES 
Horário de trabalho: 07:00 as 17:00 hs 
 
Descrição das atividades: Enquadra-se nessa faixa salarial o 
profissional marceneiro que desenvolve serviço de fabricação 
de móveis, mediante desenhos e projetos; 

 

VENDEDOR 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE627) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

02 Ensino médio completo, com experiência de 
01 ano. 

 
Local do Trabalho: Jardim América 
Horário de Trabalho: Segunda à Sexta da 08:00 às 17:48 horas. 

 
Descrição das atividades: Atender aos clientes existentes 
(televendas), reativar e captar novos clientes. 
 

AUXILIAR DE CARGA E DESCARGA 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE101) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

 

20 Ensino fundamental completo, com ou sem 
experiência e residir na região de BAIRRO 
APARECIDA, PLANETA, PORTO DE CARIACICA, 
BUBU, CAMPO VERDE, PORTO DE SANTANA, 

ITACIBA, ITANGUA. 
 

OPERADOR DE MÁQUINA PESADA 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE92) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

01 Preferencialmente ensino médio completo, 
experiência de 01 ano em operação de 

máquina pesada. 
 
Local do Trabalho: CARIACICA ES 
Horário de Trabalho: DE SEGUNDA A SEXTA DE 07:00 H AS 
17:00 H 

 
Descrição das atividades: Operar máquinas pesadas (trator 
esteira ou pá carregadeira) para realizar o aterramento dos 
resíduos. 
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MOTORISTA 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE572) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

 

01 Experiência de mínimo 01 ano com categoria 
D, preferencial candidatos com experiência 

em entrega, segmento atacadista ou 
distribuidor. 

Ensino fundamental completo ou incompleto 
Categoria de CNH: D 

 
Local do Trabalho: Grande Vitória 
Residir em: Cariacica 
Horário de Trabalho: Comercial 
 

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 fundamental completo, CNH: B, 
experiência de 01 ano, residir de preferencia 

em Cariacica. 
 

Local do Trabalho: Cariacica 
Horário de Trabalho: 07:00 as 17:00 com 01:15 almoço 
Descrição das atividades: Operações de carregamento 

 
AJUDANTE MECÂNICO DE 

AUTOMÓVEIS 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE625) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

 

01 Ensino médio completo, experiência básica 
com manutenção da injeção, suspensão e 
elétrica de carros, residir em Cariacica ou 

Viana. 
 
Local do Trabalho: CARIACICA  
Horário de Trabalho: 07:30H ÁS 17:30H SEG A SEXTA FEIRA. 

 

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 

 

05 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. 
 

 
RECUPERADOR DE CRÉDITO 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE346) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

01 Ensino médio completo, com experiência, 
contratação via MEI. 
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FORNEIRO 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE410) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

01 Ensino fundamental completo, 
disponibilidade de horário e com experiência. 

 

Local de trabalho: Praia da Costa 

 

GERENTE DE COMPRAS 

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  Desejável graduação na área administrativa, 
marketing ou cursos relacionados à área 

comercial, experiência com gestão de 
compras supermercadista e Possuir CNH B. 

Local: Serra/ES  Rede de supermercados 

Atividades: Gestão de negócios e compras de mercadorias. 
Atendimento a fornecedores, negociação de preços e ações comerciais.  
Análise e autorização de pedidos. Acompanhamento das operações 
comerciais do fechamento do negócio até a entrega do produto.  
Acompanhamento da entrada e saída de mercadoria, cuidando para 
que não haja excesso de mercadoria e pouco giro de produto.  

ESTILISTA 

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 
 
 

AUXILIAR DE SALGADEIRO 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE410) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

01 Ensino fundamental completo, 
disponibilidade de horário e com experiência. 

 

Local de trabalho: Praia da Costa 

 

 

ENTREGADOR TÉCNICO 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, noções de mecânica, 
elétrica e eletrônica; atendimento ao cliente, 

desejável experiência na função. 

Local: Vila Velha/ES 

Atividades: Efetuar a entrega técnica dos 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.  
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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, com 
experiência de 01 ano na carteira.  

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

 

MECÂNICO DE MÁQUINAS DE 

FUNDAÇÃO E TERRAPLANAGEM 

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. 

 

Local de trabalho: Serra 

Descrição das atividades: Fazer manutenção preventiva em 
máquinas e equipamentos, desejável experiência com 
manutenção em perfuratriz hélice e estaca raiz, também 
máquinas em geral- Patrol, retroescavadeira, pá carregadeira, 
caminhões, etc. 

SERRALHEIRO PLENO 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE442) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

01 Ensino fundamental completo, com 
experiência de serralheiro de esquadrias de 
alumínio ou curso certificado na área e CNH 

B. 

Local do Trabalho: CARAPINA 
Horário de Trabalho: 07:30 AS 17:30 
 

 

ATENDENTE-SETOR 

PERSONALIZAÇÃO 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE483) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

04 Ensino médio completo, com experiência 
em COREL DRAW e ser morador De Serra, 

Vila Velha ou Vitória. 

 

MOTOBOY 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE346) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

01 Ensino médio completo, com ou sem 
experiência e CNH A e ser morador de 

Cariacica, contratação via MEI. 

Horário de Trabalho: DE 8:00 AS 18:00 

Descrição das atividades: Cobrança, recebimento, entregas de 
acordos. 
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TELEVENDAS 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE454) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

 

04 Ensino médio completo, desejável 
experiência comprovada. 

 

Local de trabalho: Vitória 

 

REPRESENTANTE COMERCIAL 

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 Escolaridade nível técnico, com experiência 
de 03 (três) anos, CNH Categoria A ou B e 

residir na Grande Vitória. 

Local do Trabalho: Externo. 

Horário de Trabalho: 08:00 às 18:00 horas. 
 

Descrição das atividades: Vendas de produtos alimentícios em 
geral no varejo. 

 

PORTEIRO  

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE479) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

01 Formação na área, com experiência e residir 
na Grande Vitoria / ES 

Local do Trabalho: Carapina Grande - Serra 

Horário de Trabalho: Escala 

 

 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE410) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

01 Ensino fundamental completo, 
disponibilidade de horário e com experiência. 

 

Local de trabalho: Praia da Costa 

 

VENDEDOR INTERNO 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE531) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

 

 

03 Ensino médio completo, ter conhecimento 
em uma dessas áreas: fibra ótica, roteadores, 
switches, telefonia, segurança eletrônica e ser 

morador de Cariacica, Vila Velha ou Vitória. 

Local do Trabalho: Vila velha                                          Horário de 
Trabalho: 8 HORAS/ DIAS 

Descrição das atividades: Atendimento a clientes (vendas 
internas), fundamental ter conhecimento em uma dessas áreas: 
fibra ótica, roteadores, switches, telefonia, segurança eletrônica. 
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MODELISTA 

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 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 
 
 

TEC. DE SEGURANÇA DO 

TRABALHO JR°  

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE479) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

01 Formação na área, com experiência e residir 
na Grande Vitoria / ES 

Local do Trabalho: Carapina Grande - Serra 

Horário de Trabalho: Escala 

 

 

VENDEDOR EXTERNO 

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, possuir experiência 
com vendas externas, CNH B ou AB, desejável 

possuir veículo próprio e experiência no 
ramo de Pet Shop. 

 
Horário de trabalho: Segunda à sexta-feira, de 09h às 18h e 2 
sábados/mês, de 08h à 12h. 
 
Atividades: Realizar vendas externas e acompanhamento do 
pós venda, no ramo de Pet Shop. 
 

 

MOTORISTA 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE531) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

 

 

01 Ensino médio completo, CNH AC e ser 
morador de Cariacica, Vila Velha ou Vitória. 

Local do Trabalho: Vila velha 

Horário de Trabalho: 8 HORAS/ DIAS 

Descrição das atividades: Carga e descarga de mercadorias, 
conferencia e entregas em fiat fiorino e vw delivery 

 

ESTAGIO TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO - NÍVEL TÉCNICO 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE483) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

01 Ter experiência e ter trabalhado com TI, 
auxiliar nas demandas do TI e mídias sociais, 

ajudando a criar artes e publicações para 
redes sociais, responder comentários entre 

outros e ser morador de Cariacica. 
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ESTAGIO - 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 em andamento, residir em 
Cariacica ou Vila Velha. 

 

Local do Trabalho: Vila Independência- Cariacica. 

Horário de Trabalho: A combinar 

Descrição das atividades: Rotina financeira.  

 

FISCAL DE LOJA 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE483) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

01 Ter experiência como fiscal de loja, segurança 
e vigilância e ser morador de Cariacica. 

 

AUXILIAR DE ESTOQUE 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE531) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

 

 

01 Ensino médio completo, com experiência e 
ser morador de Cariacica, Vila Velha ou 

Vitória. 

Local do Trabalho: Vila velha 

Horário de Trabalho: 8 HORAS/ DIAS 

Descrição das atividades: Separação e conferencia de 
mercadoria, carregamento e descarregamento de caminhão de 
entrega, limpeza e higienização das áreas comuns da empresa. 

 

COMPRADOR 

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 Experiência de 05 anos no ramo da 

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 

 

Descrição das atividades: Controle de cartão de ponto na obra, 

recebimento e controle de material no canteiro de obra, 

lançamento de Nota Fiscal. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
Agência do Trabalhador de Cariacica 31/07/2020 a 05/08/2020 

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 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE250) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

02 Com experiência e ser morador de Cariacica. 

 

 

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 

06 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 
 

ESTOQUISTA 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE410) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

01 Ensino fundamental completo, 
disponibilidade de horário e com experiência. 

 

Local de trabalho: Praia da Costa 

 

MECÂNICO DE CAMINHÃO 

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, experiência de 02 
anos em caminhão, CNH: AD. 

Residir em: Grande Vitoria (Fundão, Serra, vitória , Cariacica, 
etc) 

Horário de Trabalho: 08:00 / 18:00 seg. a sexta e sábado de 
08:00 as 12:00 

 

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 
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ATENDENTE-REPOSITOR 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE483) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

10 Ensino médio completo, com experiência em 
atendimento ao cliente e somente morador 

de Vitória. 

 

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 

01 Ensino médio completo, com um ano de 
experiência na área comercial e ser morador 

de Cariacica. 

Local de trabalho: Campo Grande 

Descrição das atividades: Realizar atendimento de candidatos e 
alunos presencialmente e por meios digitais, tirando dúvidas e 
realizando procedimentos administrativos e comerciais, além 
de atuar em ações comerciais internas e externas. 

 

 

AJUDANTE 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 

23 Ensino fundamental completo, experiência 

como ajudante. 

 
 

CUIDADORA DE IDOSOS 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE43) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

01 Curso técnico em enfermagem completa – 
superior em enfermagem será um diferencial, 

com experiência no mínimo de 01 ano. 

Local do Trabalho: VITÓRIA - ES 
Horário de Trabalho: ESCALA 12x36 
 
Descrição das atividades: 
Possuir experiência com assistência domiciliar; 
Experiência com pacientes com Alzheimer; 
Disponibilidade para trabalhar em escala 12x36 
(disponibilidade para diurno e noturno); 
Possuir curso técnico em Enfermagem Completa; 
Superior em Enfermagem será um diferencial; 
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REPOSITOR DE MERCADORIA 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE91) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

 

03 Ensino médio completo, experiência de 01 
ano e residir em Cariacica, Vila velha ou 

Serra. 

Local do trabalho: a definir (loja de Vila velha ou Serra) 

Descrição das atividades: Repor e arrumar mercadorias em 
prateleiras, organizar e abastecer gôndolas de produtos, 
retirar mercadorias do estoque, prestar atendimento aos 
clientes, tais como troca de mercadorias, participar de 
inventário de mercadorias para reposição. 

ESTAMPADOR SILKER  

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 
 
 

 ALMOXARIFE 
MOTEL 

Enviar formulário de cadastro 
com o código da vaga (EE103) e o 

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

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

Vitória ou Vila Velha. 
 
 

CONFERENTE 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE483) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

02 Ensino médio completo, com experiência na 
função e somente morador de Vitória. 

 

AUXILIAR DE COZINHA 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE283) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

02 Ensino médio completo e com experiência na carteira. 
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SALADEIRO 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE410) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

01 Ensino fundamental completo, 
disponibilidade de horário e com experiência. 

 

Local de trabalho: Praia da Costa 

 

CASEIRO 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE43) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

 

01 Ensino fundamental completo, com 

experiência mínima de 01 ano e ser morador 

de Guarapari ou da Grande Vitória e ter 

disponibilidade para residir no Sítio em 

Guarapari – ES 

Local de trabalho: Guarapari 

Descrição das atividades: Possuir experiência em propriedades 

rurais (controlando atividades de plantio, criação de animais, 

manutenção da propriedade etc.); 

ATENDENTE 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE483) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

02 Ensino médio completo, com experiência em 
atendimento ao cliente, arte em balões e ser 

morador de Vitória. 

 

ATENDENTE DE DELIVERY 

HAMBURGERIA 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE542) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

 

01 Ensino médio completo, com experiência de 

01 ano com atendimento telefônico, 

telefonista, telemarketing, ter curso de 

informática, ser morador de Vila Velha e 

disponibilidade de horário. 

Local do Trabalho: Vila Velha 
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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 

01 Ensino fundamental completo, com 

experiência mínima de 01 ano e 

disponibilidade de horário. 
 

CHAPEIRO 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE542) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

 

01 Ensino médio completo, com experiência de 

01 ano e ser morador de Vila Velha. 

Local do Trabalho: Vila Velha 

Horário de Trabalho: TER a DOM – 17:30h às 23:00h 

 

Descrição das atividades: Gerenciar equipe de atendimento, 

planejar as rotinas de trabalho, treinar funcionários e coordena 

equipes de trabalho. Atender e servir os clientes, observando e 

avaliando o desempenho dos colaboradores, a execução de 

serviços. 

RECEPCIONISTA 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE483) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

01 Ensino médio completo, com experiência na 
função e somente morador de Vitória. 

 

ESTOQUISTA 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE483) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

02 Ensino médio completo, com experiência na 
função e somente morador de Vitória. 
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 CAMAREIRA 
MOTEL 

Enviar formulário de cadastro 
com o código da vaga (EE103) e o 

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

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

Vitória ou Vila Velha. 
 
 

AÇOUGUEIRO 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE38) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

03 Experiência na função e disponibilidade de 

horário. 

 
Local de trabalho: Vila Velha ou Vitória. 

 
 

GARAGISTA 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE483) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

02 Ensino médio completo e somente morador 
de Vitória. 

 

TÉCNICO SEGURANÇA DO 

TRABALHO  

Enviar currículo com o código da 

vaga (EE101) e o nome da função 

para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

02 Com experiência mínima de 01 ano e ser 

morador de Cariacica. 
 

OPERADOR DE CAIXA 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE483) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

03 Ensino médio completo, com experiência na 
função e somente morador de Vitória. 
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ENCARREGADO DE OFICINA 

MECÂNICA 

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 Para morador de São Mateus 

Ensino médio completo, experiência de 02 
anos e CNH E. 

Local do Trabalho: SÃO MATEUS 

Horário de Trabalho: 08:00 / 18:00 seg. a sexta e sábado de 
08:00 as 12:00 

Descrição das atividades: Manutenção corretiva e preventiva 
em caminhões da empresa. 

 

DESIGNER GRAFICO  

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, com experiência 
de 01 ano na carteira.  

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

 

COZINHEIRO 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE410) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

01 Ensino fundamental completo e com 
experiência. 

 

Local de trabalho: Praia da Costa 

 

 

 AJUDANTE DE PADARIA 
(VAGA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA) 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE38) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

02 Disponibilidade de horário para trabalhar em 

supermercado e possuir laudo médico. 
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 AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO 
(VAGA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA) 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE38) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

02 Disponibilidade de horário para trabalhar em 

supermercado e possuir laudo médico. 

 
 

 OPERADOR DE CAIXA 
(VAGA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA) 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE38) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

02 Ter experiência, disponibilidade de horário 

para trabalhar em supermercado e possuir 

laudo médico. 

 
 

 REPOSITOR 
(VAGA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA) 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE38) e o 

nome da função para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

 

 

04 Disponibilidade de horário para trabalhar em 

supermercado e possuir laudo médico. 

 
 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 
(VAGA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA) 

Enviar formulário de cadastro 

com o código da vaga (EE18) 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: CARIACICA 

Horário de Trabalho: 07H00 ás 17H00 

 

Descrição das atividades: Os trabalhadores atuam nos serviços 

de coleta de resíduos, de limpeza e conservação de áreas 

públicas, coletam resíduos domiciliares, resíduos coletados nos 

serviços de limpeza e conservação de áreas públicas. Preservam 

as vias públicas, varrendo calçadas, sarjetas e calçadões, 

acondicionando o lixo para que seja coletado e encaminhado 

para o aterro sanitário. Conservam as áreas públicas lavando-

as. Zelam pela segurança das pessoas sinalizando e isolando 

áreas de risco e de trabalho. Trabalham com segurança, 

utilizando equipamento de proteção individual e promovendo a 

segurança individual e da equipe. 

mailto:empregos@cariacica.es.gov.br
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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 médio completo, sem experiência e 

ser morador de Cariacica. 

 

PROMOTOR DE VENDAS 
(VAGA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA) 

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 Ensino médio completo, experiência mínima 

de 06 meses como promotora ou como 

repositor / Conferente, Desejável CNH 

Categoria A ou B – ou que possua veículo 

próprio. 

Local do Trabalho: VILA VELHA – ES / Podendo residir em: Vila 

Velha, Cariacica, Viana, Vitória. 

Horário de Trabalho: SEGUNDA À SEXTA 

 

REPRESENTANTE DE 

ATENDIMENTO- HOME OFFICE 
(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 

40 As vagas são para trabalhar Home Office 
então é indispensável que tenha computador, 
internet e disponibilidade total de trabalho, 

ensino Médio Completo. 

Irá atender a clientes para falar sobre reclamação, tirar dúvidas, 
resolver problemas. 

Descrição das atividades: Atender os diversos clientes, tirando 
dúvidas, resolvendo problemas, realizando procedimentos de 
alteração de planos e diversas outras atividades relacionadas ao 
atendimento. A empresa capacita os funcionários. O trabalho será 
feito de forma Home Office, então é obrigatório que os candidatos 
tenham computador próprio que atenda as especificações 
mínimas: 

INTERNET: Conexão Fixa com velocidade mínima de 10Mb  

SOFTWARE: Sistema operacional deve ser Microsoft Windows 7 
ou Windows 8, 10 e de 32bits ou 64 bits (exceto a versão 
Windows 7 "Starter Edition").  

HADWARE: Desktop ou Notebook. 

O processador deve ter no mínimo dois núcleos (ex. CORE I3 ou 
acima (I5, I7,I9) ou AMD FX 6300 ou acima (AMD FX 8350), a 
quantidade mínima de memória RAM deve ser de 8G. 

O HD deve ter mínimo 120GB de espaço livre para a instalação 
dos aplicativos.  

Desejável 3 portas USB 2.0 para utilização de headset, leitor 
biométrico e webcam. 

 


