
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
Agência do Trabalhador de Cariacica 19/06/2020 a 24/06/2020 

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. 

VENDEDOR DE PEÇAS AUTOMOTIVAS 

Enviar formulário de cadastro com o código 

da vaga (EE618) e o nome da função para o 

e-mail: empregos@cariacica.es.gov.br 

 

01 Ensino médio, experiência de 02 anos, residir preferencialmente 

em Vila Velha e Categoria de CNH: A e B, de preferência. 

Local do Trabalho: Vila Velha - ES 

Horário de Trabalho: Segunda a sexta das 08: as 17:30 e sábados de 08:00 ao meio 

dia. 

  

Descrição das atividades: Vendedor de peças seminovas. Auxiliar com estoque das 

peças e organização geral da loja. Vendas pela internet. Atendimento ao público. 

Atendimento por telefone. 

Precisamos de um funcionário que conheça peças de carros. 
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AUXILIAR DE LOGÍSTICA 

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 Experiência com reposição, separação e conferência de 

mercadorias e disponibilidade de horário para fechamento de 

loja. 

 
Local de trabalho: Vila Velha 

 
 

AJUDANTE DE RECEBIMENTO DE 

MERCADORIAS 

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 Experiência com depósito, ensino médio completo e 

disponibilidade de horário para fechamento de loja. 

 
Local de trabalho: Vitória 
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AUXILIAR DE SERVIÇOS 

GERAIS/HIGIENIZAÇÃO 

 Enviar formulário de cadastro com o 

código da vaga (EE48) e o nome da função 

para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

 

02 Ensino fundamental completo e experiência na área hospitalar 

 
 

TÉCNICO SEGURANÇA DO TRABALHO  

Enviar formulário de cadastro 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. 
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PROMOTOR DE VENDAS 

 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 

 

FLORISTA 

 Enviar formulário de cadastro com o 

código da vaga (EE91) e o nome da função 

para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

 

01 Ensino médio completo, com experiência mínima de 01 ano e 

ser morador de Cariacica ou Vila Velha. 

 

Local de trabalho: Vitória 
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AUXILIAR FISCAL 

 Enviar formulário de cadastro com o 

código da vaga (EE567) e o nome da função 

para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

01 Ensino médio completo, com experiência mínima de 01 ano e 

ser morador de Cariacica. 

 
 

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL 

 Enviar formulário de cadastro com o 

código da vaga (EE214) e o nome da função 

para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

01 Formação Curso Técnico em Mecânica e experiência na função. 
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PADEIRO 

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 Experiência na função, e disponibilidade de horário para 

fechamento de loja. 

 
Local de trabalho: Serra e Vitória 

 
 

AUXILIAR DE PADEIRO 

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 para 

fechamento de loja. 

 
Local de trabalho: Vila Velha e Vitória 
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CAPOTEIRO 

Enviar formulário de cadastro com o código 

da vaga (EE82) e o nome da função para o e-

mail: empregos@cariacica.es.gov.br 

 

02 Com experiência e ensino médio completo. 

 

 

TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO  

 Enviar formulário de cadastro com o 

código da vaga (EE82) e o nome da função 

para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

 

01 Com experiência e curso técnico em Segurança do Trabalho. 
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MECÂNICO JUNIOR  

 Enviar formulário de cadastro com o 

código da vaga (EE82) e o nome da função 

para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

 

02 Com experiência e ensino médio completo. 

 

 

LANTERNEIRO JUNIOR 

Enviar formulário de cadastro com o código 

da vaga (EE82) e o nome da função para o e-

mail: empregos@cariacica.es.gov.br 

 

02 Com experiência e ensino médio completo. 
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ANALISTA CONTÁBIL 

 Enviar formulário de cadastro com o 

código da vaga (EE82) e o nome da função 

para o e-mail: 

empregos@cariacica.es.gov.br 

 

01 Com experiência e superior Completo com CRC ativo.  

Horário de Trabalho: 07:30 às 17:00HS 

 

 

PORTEIRO 

 Enviar formulário de cadastro com o 

código da vaga (EE91) e o nome da função 

para o e-mail: 

 empregos@cariacica.es.gov.br 

 

01 Ensino médio completo, com experiência mínima de 01 ano e 

ser morador de Cariacica ou Vila Velha. 

 

Local de trabalho: Vitória 
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OPERADOR DE CAIXA 

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, curso de informática básica, com 

experiência mínima de 01 ano e ser morador de Cariacica ou 

Vila Velha. 

 

Local de trabalho: Vitória 

 
 

OPERADOR DE EMPILHADEIRA ELETRICA 

Enviar formulário de cadastro com o código 

da vaga (EE567) e o nome da função para o 

e-mail: empregos@cariacica.es.gov.br 

 

01 Ensino médio completo, com experiência mínima de 01 ano e 

residir em Cariacica, 

Local do Trabalho: CARIACICA 

Descrição das atividades: Retirar os paletes com material de construção e 

transportando para dentro do estoque. 
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AUXILIAR DE COMPRAS 

Enviar formulário de cadastro com o código 

da vaga (EE444) e o nome da função para o 

e-mail: empregos@cariacica.es.gov.br 

01 Ensino médio completo, com experiência mínima de 01 ano e 

ser morador de Cariacica ou Viana. 

Local do Trabalho: Viana 

Horário de Trabalho: 07:15 as 17:15 

 

AJUDANTE DE MECÂNICO AUTOMOTIVO 

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. 

 

 

MECÂNICO AUTOMOTIVO 

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. 
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FISCAL DE LOJA DE SUPERMERCADO 

Enviar formulário de cadastro com o código 

da vaga (EE28) e o nome da função para o e-

mail: empregos@cariacica.es.gov.br 

01 Ensino médio completo, com experiência mínima de 06 meses 

na função de fiscal de loja de supermercado e disponibilidade de 

horário.  

 
 

MOLDADOR 

Enviar formulário de cadastro com o código 

da vaga (EE617) 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 ou Viana.  

Local de trabalho: Alzira Ramos-Cariacica 

Descrição das atividades: Fabricação de churrasqueiras, panelas, etc... 

 

 

ESTÁGIO EM CALL CENTER 

Enviar formulário de cadastro com o código 

da vaga (EE453) e o nome da função para o 

e-mail: empregos@cariacica.es.gov.br 

03 Cursando técnico ou superior 

Local de trabalho: Vila Velha 

Segunda à sexta-feira das 07h45 às 12h45 ou de 13h às 18 horas 
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ESTÁGIO EM SOCIAL MEDIA  

Enviar formulário de cadastro com o código 

da vaga (EE453) e o nome da função para o 

e-mail: empregos@cariacica.es.gov.br 

02 Cursando superior 

Local de trabalho: Vitória 

De Segunda a Sexta de 9h às 16h com intervalo de 1h para o almoço. 

 

 

ESTÁGIO EM ENGENHARIA CIVIL 

Enviar formulário de cadastro com o código 

da vaga (EE453) e o nome da função para o 

e-mail: empregos@cariacica.es.gov.br 

01 Cursando superior 

Local de trabalho: Cariacica 

Segunda-feira a sexta-feira de 07h às 14h ou 11h às 17h 

 

ESTÁGIO EM TELEVENDAS 

Enviar formulário de cadastro com o código 

da vaga (EE453) e o nome da função para o 

e-mail: empregos@cariacica.es.gov.br 

03 Cursando superior 

Local de trabalho: Vitória 

De Segunda a Sexta de 8h às 13h ou de 13h às 18horas 

 

 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
Agência do Trabalhador de Cariacica 19/06/2020 a 24/06/2020 

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. 

  
 

 REPOSITOR 

Enviar formulário de cadastro com o código 

da vaga (EE108) e o nome da função para o 

e-mail: empregos@cariacica.es.gov.br 

03 Ensino fundamental completo, com experiência mínima de 06 

meses e disponibilidade de horário. 

 

Local de trabalho: Vila Velha ou Serra 

 

 

AÇOUGUEIRO 

Enviar formulário de cadastro com o código 

da vaga (EE108) e o nome da função para o 

e-mail: empregos@cariacica.es.gov.br 

03 Ensino fundamental completo, com experiência mínima de 06 

meses e disponibilidade de horário. 

 

Local de trabalho: Vitória 

 

 

 

CHAPEIRO 

Enviar formulário de cadastro com o código 

da vaga (EE614) e o nome da função para o 

e-mail: empregos@cariacica.es.gov.br 

01 Ensino fundamental completo, com experiência mínima de 06 

meses e disponibilidade de horário. 
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VENDEDOR EXTERNO 

Enviar formulário de cadastro com o código 

da vaga (EE616) e o nome da função para o 

e-mail: empregos@cariacica.es.gov.br  

01 Ensino médio completo, com experiência de 01 ano em vendas 

(ramo de PET) e comercial, CHN AB. 

 
 

TÉCNICO DE ENFERMAGEM 

Enviar formulário de cadastro com o código 

da vaga (EE427) e o nome da função para o 

e-mail: empregos@cariacica.es.gov.br 

 

 

13 Corem ativo, experiência na área hospitalar. 

 
 

AUXILIAR DE PADEIRO 

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, ensino fundamental completo e 

disponibilidade de horário para fechamento de loja. 

 
Local de trabalho: Serra ou Vitória. 
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REPOSITOR DE MERCADORIAS/PERECÍVEIS 

Enviar formulário de cadastro com o código 

da vaga (EE38) e o nome da função para o e-

mail: empregos@cariacica.es.gov.br 

06 Experiência na função, ensino médio completo e disponibilidade 

de horário para fechamento de loja. 

 
Local de trabalho: Vila Velha ou Vitória. 

 
 

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 

05 Experiência na função e disponibilidade de horário. 

 
Local de trabalho: Vila Velha ou Vitória. 

 
 

VENDEDOR DE AUTOPEÇAS DE MOTO 

Enviar formulário de cadastro com o código 

da vaga (EE449) e o nome da função para o 

e-mail: empregos@cariacica.es.gov.br 

02 Ensino médio completo e com experiência com venda de peças 

de moto. 
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ENCARREGADO DE PERECÍVEIS 

Enviar formulário de cadastro com o código 

da vaga (EE28) e o nome da função para o e-

mail: empregos@cariacica.es.gov.br 

01 Ensino médio completo e com experiência mínima de 02 anos. 
 

ENCARREGADO DE LOJA 

Enviar formulário de cadastro com o código 

da vaga (EE28) e o nome da função para o e-

mail: empregos@cariacica.es.gov.br 

01 Ensino médio completo e com experiência mínima de 02 anos 

em supermercado. 
 

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 

15 Ensino médio completo, com experiência de 01 ano na função. 
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VENDEDORA/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 

01 Ensino médio completo, com experiência de um ano com vendas 

e atendimento e ser morador de Cariacica, Vitória ou Vila Velha. 

 
 

BALCONISTA DE AÇOUGUE 

(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, com experiência de 06 meses 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. 
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AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 

(VAGA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA) 

Enviar formulário de cadastro com o código 

da vaga (EE405) e o nome da função para o 

e-mail: empregos@cariacica.es.gov.br 

01 Com ou sem experiência e ser morador de Cariacica ou Vila 

Velha. 

 
Descrição das atividades: Auxiliar nos serviços gerais, como limpeza e arrumação 

das salas, refeitórios, sanitários e área comum. 

 

REPOSITOR 

 (VAGA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA) 

Enviar formulário de cadastro com o código 

da vaga (EE108) 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. 

 
Local do Trabalho: Campo Grande 

Horário de Trabalho: 14 às 22h 

 
Descrição das atividades: Acondicionar as mercadorias dos clientes em sacolas ou 

caixas de papelão, observando tipo de produto, peso e tamanhos de embalagens 

ideais para estes. Atender aos clientes. 

 
 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
Agência do Trabalhador de Cariacica 19/06/2020 a 24/06/2020 

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. 

  
 

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. 

 
Descrição das atividades: Auxiliar no processo de produção, podendo embalar, 

colocar e retirar latas dos cestos, etiquetar em pé, limpeza do local, etc. 

 

 


