
Agência do Trabalhador de Cariacica - SEMDECIT  
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo. 

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. 

 
 

 
CÓDIGO DA EMPRESA - VAGA 

PRÉ-REQUISITOS FORNECIDOS PELAS EMPRESAS, A EXPERIÊNCIA TEM QUE 
SER COMPROVADA EM CARTEIRA. 

 

 
 

Nº DE 
VAGAS 

EE719 – SERRALHEIRO 

Ensino fundamental, experiência mínima de 01 ano comprovada. 

Residir na Grande Vitória. 

Ambos os sexos. 
 

02 

 

EE732 – AUXILIAR DE PRODUÇÃO 

Ensino fundamental completo, desejável experiência e residir em 
Cariacica ou Vila Velha.  

 

05 

 

EE766 – AUXILIAR FINANCEIRO 

Ensino médio completo, experiência comprovada em carteira e 
residir em Cariacica ou Viana.  

Local de trabalho: Viana. 
Atividades: Planilhas, conciliação bancaria, emissão de boletos, NF e outros. 

 

02 

 

EE482 – RECEPCIONISTA 

Ensino superior completo, experiência de 02 anos na carteira e 
residir na Serra.  

Local de trabalho: Serra. 
Horário de trabalho: 7h30 às 17h30. 

Atividades: Arquivar documentos, atender telefone dentre outras 
rotinas da recepção. 

 

01 

 

EE482 – COMPRADOR 

Ensino superior completo, experiência de 02 anos na carteira e 
residir na Serra.  

Local de trabalho: Serra. 
Horário de trabalho: 7h30 às 17h30. 

Atividades: Capacidade de negociação, conhecimento da legislação, disposição para 
construir uma boa relação com os fornecedores, compra estratégica e todos os 

processos de uma empresa devem ser analisados periodicamente para a correção de 
falhas, homologação de novos fornecedores e dentre outras funções do comprador. 

 

 

01 
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EE482 – ASSISTENTE DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL 

Ensino superior completo, experiência de 02 anos na carteira e 
residir na Serra.  

Local de trabalho: Serra. 
Horário de trabalho: 7h30 às 17h30. 

Atividades: Folha de pagamento, rescisão, férias, apuração de ponto, e-social, 

benefícios e dentre todas as rotinas de departamento de pessoal. 
 

02 

 

EE482 – ESTOQUISTA 

Ensino superior completo, experiência de 02 anos na carteira e 
residir na Serra.  

Local de trabalho: Serra. 
Horário de trabalho: 7h30 às 17h30. 

Atividades: Aquisição de suprimentos, armazenagem, estoque e expedição, 

manter o estoque limpo e organizado, fazer controle de materiais que entram e 

saem, verificar e fiscalizar os produtos recebidos e dentre as funções do estoquista 
 

01 

 

EE470 – AUXILIAR DE ADMINISTRATIVO – INGLÊS FLUENTE  
Ensino médio completo, experiência de 01 ano na carteira e residir na grande 

Vitória, noções de informática e é necessário inglês fluente. 

 

01 

 

EE470 – AUXILIAR DE ADMINISTRATIVO  
Ensino médio completo, experiência de 01 ano na carteira e residir na grande 

Vitória, noções de informática. 
 

01 

 

EE470 – AUXILIAR DE ESCRITÓRIO  
Ensino médio completo, experiência de 01 ano na carteira e residir na grande 

Vitória. 

 

01 

 

EE470 –  ESTAMPADOR  
Ensino fundamental completo, experiência de 01 ano na carteira e residir na 

grande Vitória. 

 

01 

 

EE470 –  AUXILIAR DE ESTAMPARIA -  
Ensino fundamental completo, experiência na carteira e residir na grande 

Vitória. 
 

01 

 

EE476 – CALDEREIRO 
Ensino médio completo, desejável 03 anos de experiência, desejável 3 anos de 

experiência com ABRAMAN e em caldeiraria e montagem e manutenção. 
Residir nas proximidades de Guarapari, Meaípe, Anchieta. 

 
 

01 
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EE476 – SOLDADOR 
Ensino médio completo, desejável 03 anos de experiência prática na função. 

Desejáveis cursos e experiência em regime offshore. Conhecimento em 

soldagem duplex, super duplex e cobre/níquel (CuNi). 

Residir nas proximidades de Guarapari, Meape, Anchieta. 

 

01 

 

EE253 – COZINHEIRA 

Ensino fundamental, com experiência de no mínimo 01 ano na 

função, residir em Cariacica e redondezas. 

Local de trabalho: Cariacica. 
 

01 

 

EE33 – AUXILIAR DE ALMOXARIFADO 

Ensino médio completo, com experiência de 01 ano na função, 

residir em Cariacica ou Viana. 

Local de trabalho: Viana. 

Horário de trabalho: 7h às 17h48. 

 

01 

 

EE103 – AUXILIAR DE LAVANDERIA 

Ensino fundamental completo, com ou sem experiência, residir na 

Grande Vitória. 

Local de trabalho: Cariacica. 

Horário de trabalho: ter disponibilidade. 
Atividades: Lavar e secar peças de roupas de cama e outros, utilizando 

processos manuais e/ou mecânicos. 

 

02 

 

EE27 – SOLDADOR DE CHAPARIA 
Ensino médio completo, experiência de 06 meses comprovada em carteira. 

Ter curso de Solda e Eletrodo revestido, Solda MAG E MIG. 

Residir: Grande Vitória. 

Horário de trabalho: 07h30minh às 17h30minh. 

 

10 

 

EE103 – CAMAREIRA 

Ensino fundamental completo, com ou sem experiência, residir na 

Grande Vitória. 

Local de trabalho: Cariacica. 

Horário de trabalho: ter disponibilidade. 
Atividades: Limpeza e organização. 

 

02 
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EE103 – ALMOXARIFE 

Ensino médio completo, desejável experiência, residir na Grande 

Vitória. 
Local de trabalho: Cariacica. 

Horário de trabalho: ter disponibilidade. 
Atividades: Controlar entrada e saída de mercadorias. Fazer registro e 

inventário de materiais permanentes ou de consumo. 

 

01 

 

EE567 – ASSISTENTE DE RH  

Ensino médio completo, experiência de 02 anos na função, residir 

em Cariacica.  
Local de trabalho: Cariacica. 

Atividades: Ponte entre a empresa e seus colaboradores e também entre 
candidatos às vagas abertas em processos seletivos para novas contratações. 
É ele que dá diversos tipos de suporte aos funcionários e participa da seleção 

de futuros empregados. 

 

01 

 

EE765 – PROGRAMADOR DE MANUTENÇÃO  

Ensino médio completo, desejável curso técnico, experiência de 01 

ano na função, residir em Cariacica.  
Local de trabalho: Cariacica. 

Horário de trabalho: 7h às 17h (segunda a quinta) e as sexta de 7h às 16h. 

Atividades: Experiência em AUTOCAD, ter conhecimento (leitura e 
interpretação) em desenho técnico; realizar compras, programação dos 
serviços junto aos clientes, suporte à equipe operacional, apoio direto à 

direção, acompanhar a execução dos serviços, verificando a conformidade 
com o que foi programado. 

 

01 

 

EE762 – ELETRICISTA / ELETROTÉCNICO 
Curso técnico na área, desejável experiência, CNH B e residir em Vila Velha.  

Local de trabalho: Vila Velha. 

Atividades: Manutenção, correção em geradores de energia. 

 

01 
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EE763 – VENDEDOR 

Ensino médio completo, experiência de 01 ano na função e 

Conhecimento em matérias de soldas, abrasivos e ferramentas, é 

necessário possuir veículo próprio.  

Residir na grande Vitória.  

Local de trabalho: Vila Velha. 

Horário de trabalho: 8h às 18h. 
Atividades: Será responsável pela prospecção de clientes e desenvolvimento 

do mercado de todo Espirito Santo. 

 

01 

 

EE402 – AUXILIAR DE ESTOQUE  

Ensino médio completo, experiência de 01 ano na função, residir 

em Cariacica ou Vila Velha.  

Local de trabalho: Vila Velha. 

Horário de trabalho: 11h às 21h. 

Atividades: conferir, embalar e separar mercadorias. 

 

08 

 

EE27 – TORNEIRO MECÂNICO 

Ensino médio completo, experiência de 01 ano na função, residir 

em Cariacica, Vitória ou Vila Velha.  

Horário de trabalho: 7h30 às 17h30 de segunda a quinta, e sexta-

feira de 7h30 às 16h30. 

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 

 

01 

 

EE708 – MECÂNICO DIESEL 

Ensino médio completo, experiência de 02 anos na função, residir 

em Cariacica e região.  

Horário de trabalho: 7h45 às 18h. 

Descrição das atividades: Mecânica em geral de veículos a diesel 

linha pesada. 

 

02 
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EE761 – SUPERVISOR DE VENDAS EXTERNAS 

Ensino médio completo, experiência de 01 ano na função, 

Relacionamento e conhecimento sobre o mercado local. Vivência 

com gestão de pessoas; Visão estratégica do negócio. Experiência 

no Canal Farma, Alimentar e Cosméticos, CNH B e residir na 

grande Vitória. 

Horário de trabalho: 8h às 18h. 
Descrição das atividades: 

Liderar equipe de consultores de vendas externo que atuam com lista de 
Prospect (100% das vendas é feita para clientes do Lead fornecido pela 

empresa). Garantir a entrega da meta dos consultores. 
Gerenciar as Lead de Propects, distribuí-las entre os vendedores e garantir a 

conversão em vendas.  Determinar rotas de visitas. Gerenciar conflitos. 
Treinamento e desenvolvimentos da equipe.  Acompanhamento em Campo. 

Acompanhamento e monitoramento das metas dos consultores. Dar 
feedbacks individuais e coletivos. Responsável pela coordenação do time de 

consultores da sua região. Gestão de pessoas, gestão de indicadores e 
produtividade. Análise dos indicadores do time da cidade, construção e 

monitoramento dos planos táticos de ação. 
 

01 

 

EE758 – AÇOUGUEIRO 

Ensino fundamental, experiência de 02 anos na função, residir em 

Cariacica, Vitória, Vila Velha. 

Local de trabalho: Cariacica. 

Horário de trabalho: 13h às 21h. 
 

01 

 

EE234 – BALCONISTA DE AÇOUGUE  

Ensino médio completo, experiência de 01 ano na função, residir 

em Cariacica ou proximidades. 

Local de trabalho: Cariacica. 

Horário de trabalho: 13h às 21h. 

 

01 

 

EE483 – ATENDENTE DE LOJA 
Ensino médio completo, experiência na função e residir em Vila Velha. 

Local de trabalho: Vila Velha. 

Atividades: Atendimento e arranjos com balões. 

 

01 
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EE338 – MONTADOR DE VARANDAS DE VIDRO 

Ensino médio completo, experiência de 01 ano na função, CNH A 

OU B e residir na grande Vitória. 

Local de trabalho: Vila Velha 

Horário de trabalho: 8h às 18h. 
 

01 

 

EE656 – OPERADOR DE PONTE ROLANTE 

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

movimentações de granito, curso na área de operador de ponte 

rolante e residir na grande Vitória, preferencialmente na Serra. 
 

02 

 

EE656 – ELETRICISITA I 

Ensino médio completo, com experiência de 01 ano na função, 

cursos na área e residir na grande Vitória, preferencialmente na 

Serra. 
 

02 

 

EE757 – ELETRICISTA AUTOMOTIVO 

Desejável experiência na função e referência. 

Local de trabalho: Vila Velha 

Horário de trabalho: Comercial 
 

01 

 

EE757 – INSTALADOR DE ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS 

Desejável experiência na função e referência. 

Local de trabalho: Vila Velha 

Horário de trabalho: Comercial 

 

01 

 

EE760 – OPERADOR DE CAIXA 
Ensino médio completo, experiência de no mínimo 01 ano, residir 

preferencialmente em Cariacica. 

Local de trabalho: Cariacica. 

Horário de trabalho: Disponibilidade de horário. 

Atividades: Receber e processar pagamentos por diversos meios: à vista, no crédito, 

no débito, parcelado, transferência bancária, etc. Sob a responsabilidade 

do operador também está o fechamento do caixa (ao final do expediente). 
 

10 
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EE760 – AUXILIAR DE LOJA 
Ensino médio completo, experiência de no mínimo 01 ano, residir 

preferencialmente em Cariacica. 

Local de trabalho: Cariacica. 

Horário de trabalho: Disponibilidade de horário. 

Atividades: Profissional responsável pela organização das mercadorias de forma 

que fique atrativa nas vitrines, em pontos estratégicos de vendas. Ele também 

auxilia os clientes na procura de um produto, cabendo a ele decorar a localização do 

mesmo. 
 

16 

 

EE760 – ENCARREGADO DE EXPEDIÇÃO 
Desejável ensino superior, experiência de no mínimo 01 ano, residir 

preferencialmente em Cariacica. 

Local de trabalho: Cariacica. 

Horário de trabalho: Disponibilidade de horário. 

Atividades: Supervisiona a equipe de expedição, acompanhando o cadastramento de 

entrada e saída de produtos, controla o estoque, processos de embarque e estoque 

para entrega ao cliente final. Verifica e controla notas fiscais e faturamento. Faz 

análise de pedidos e distribui cargas, controla o armazenamento e alocação dos 

produtos no estoque. 

 

01 

 

EE760 – ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (SAC)  
Ensino médio completo, experiência de no mínimo 01 ano, residir preferencialmente em 

Cariacica. 

Local de trabalho: Cariacica. 

Horário de trabalho: Disponibilidade de horário. 

Atividades: Processa a devolução de produtos a clientes, confere os dados da nota fiscal discriminando 

as características dos produtos devolvidos. Da entrada no estoque e envia a documentação para 

controle. Envia ou recebe e-mails contatando clientes para informações adversas, emissão de notas 

fiscais, testes de mercadorias. Executa outras tarefas relacionadas a função a critério do superior. 
 

02 

 

 

 

 

 
EE760 – AUXILIAR DE ESTOQUE 

Ensino médio completo, experiência de no mínimo 01 ano, residir 

preferencialmente em Cariacica. 

Local de trabalho: Cariacica. 

Horário de trabalho: Disponibilidade de horário. 

Atividades: Auxilia o estoquista, gerente ou coordenador de estoque responsável. 

Presta auxílio em vários fluxos existentes no estoque, desde o recebimento de 

mercadorias até a expedição para atender à pedidos. Recebe mercadorias e realiza a 

conferência dos lotes para verificar se a entrega está correta, carga e descarga, entre 

outros. 

 

 

04 
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EE760 – SEGURANÇA DE LOJA 
Ensino médio completo, experiência de no mínimo 01 ano, experiência em 

monitoramento e em linguagem Q. Residir preferencialmente em Cariacica. 

Local de trabalho: Cariacica. 

Horário de trabalho: Disponibilidade de horário. 

Atividades: Atua na prevenção de perdas no interior da loja, fiscaliza a entrada e 

saída de funcionários, presta atendimento ao cliente. 

 

06 

 

EE760 – AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 
Ensino médio completo, experiência de no mínimo 01 ano.  

Residir preferencialmente em Cariacica. 

Local de trabalho: Cariacica. 

Horário de trabalho: Disponibilidade de horário. 

Atividades: Executar serviços de limpeza em geral (pisos, paredes, tetos, sanitários, 

pias, vidraças, jardins); Utilização de produtos de limpeza; Transporte de móveis e 

objetos em geral; Serviços de carga e descarga de materiais; Serviços de copa e 

cozinha (preparar e servir café, lanches, higienizar utensílios de cozinha, etc.) 

 

02 

 

EE105 – TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES 

Curso técnico ou superior, experiência de 03 anos. 

Local de trabalho: Vila Velha. 

Descrição das atividades: Atendimento na manutenção de 

condomínios prontos. 

 

01 

 

EE701 – AUXILIAR DE CHURRASQUEIRO 

Ensino fundamental, experiência comprovada. 
 

01 

 

 

 
EE759 – SOLDADOR MIG MAG 

Ensino fundamental completo, com experiência na função, 

desejável curso de solda em processo MIG MAG residir em 

Cariacica ou Viana. 

Local de trabalho: Viana 

Horário de trabalho: 7h às 18h. 
Atividades: Soldagem, Corte, dobra de chapas metálicas. Armazenamento, 

carregamento, entrega e montagem de prateleiras e gondolas. (montagem de 

encaixe) 
 

01 
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EE759 – AUXILIAR DE PRODUÇÃO 
Ensino fundamental completo, com experiência na função, ter trabalhado em 

oficina mecânica ou serralheria, desejável curso profissionalizante na área de 

mecânica, solda, caldeiraria, etc. Residir em Cariacica ou Viana. 

Local de trabalho: Viana 

Horário de trabalho: 7h às 18h. 

Atividades: Corte, dobra de chapas metálicas, movimentação de peças, 

limpeza de peças, estampo de peças metálicas, armazenamento, 

carregamento, entrega e montagem de prateleiras e gondolas. (montagem de 

encaixe) 
 

02 

 

EE759 – PINTOR – ELETROSTÁTICA A PÓ 
Ensino fundamental completo, com experiência na função em pintura 

eletrostática a pó. Residir em Cariacica ou Viana. 

Local de trabalho: Viana 

Horário de trabalho: 7h às 18h. 

Atividades: Pinturas no sistema eletrostático a pó. Armazenamento, 

carregamento, entrega e montagem de prateleiras e gondolas. (montagem de 

encaixe) 
 

01 

 

EE759 – CALDEIREIRO / SERRALHEIRO 

Ensino fundamental completo, com experiência na função na 

fabricação de balcões, gondolas, testeiras, prateleiras, mesas, 

estantes, portões, etc.  

Residir em Cariacica ou Viana. 

Local de trabalho: Viana 

Horário de trabalho: 7h às 18h. 
Atividades: Fabricação a parti de desenhos. Armazenamento, carregamento, 

entrega e montagem de prateleiras e gondolas. (montagem de encaixe) 

 

01 

 

EE701 – CHURRASQUEIRO 

Ensino fundamental, experiência comprovada. 
 

01 

 

EE701 – ATENDENTE - RESTAURANTE 

Ensino médio, experiência comprovada. 
 

01 
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EE756 – AUXILIAR DE PRODUÇÃO I 
Ensino fundamental completo, desejável experiência, residir em Cariacica. 

Local de trabalho: Rod. Contorno/Serra. 

Horário de trabalho: 15h40 às 23h45. 

Atividades: Ensacador/auxiliar de produção. Responsável pela execução das 

atividades da produção, visando o cumprimento das quantidades definidas, de 

acordo com os padrões de qualidade e normas estabelecidas pela empresa. 

 

05 

 

EE753 – MOTORISTA DE GUICHO PESADO – CNH E 
Ensino fundamental completo, experiência de 01 ano na função comprovada 

em carteira, experiência com guincho pesado (Lança), disponibilidade para 

viagens, CNH E, residir em Cariacica, Serra, Viana, Vila Velha. 

Local de trabalho: Viana. 

01 

 

EE338 – OPERADOR DE CAIXA 
Ensino médio completo, experiência na função comprovada em carteira, 

residir em Cariacica. 

Local de trabalho: Cariacica. 

Horário de trabalho: 9h às 18h e aos sábados. 

Atividades: Conferir a mercadoria do cliente, fazer a cobrança no caixa, embalar. 
 

02 

 

EE338 – ATENDENTE DE LOJA 
Ensino médio completo, experiência na função comprovada em carteira, 

residir em Cariacica. 

Local de trabalho: Cariacica. 

Horário de trabalho: 9h às 18h, sábado alternado. 

Atividades: Atendimento ao cliente mostrar produtos de lançamento, acompanhar 

o revendedor na loja auxiliando no pedido, esclarecer possíveis dúvidas do 

revendedor. 
 

02 

 

EE755 – MARCENEIRO 
Ensino fundamental, experiência na função comprovada em carteira, residir 

em Cariacica, CNH A/B. 

Local de trabalho: Cariacica. 

Horário de trabalho: 7h às 17h. 

Atividades: Fabricação de móveis em MDF. 

 

02 

 

EE755 – MEIO OFICIAL DE MARCERNARIA 
Ensino fundamental, experiência na função comprovada em carteira, residir 

em Cariacica, CNH A/B. 

Local de trabalho: Cariacica. 

Horário de trabalho: 7h às 17h. 

Atividades: Fabricação de móveis em MDF. 

02 
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EE754 – MECÂNICO DE MÁQUINAS PESADAS 
Ensino fundamental, experiência de 05 anos, residir preferencialmente na 

Serra, CNH AB. 

Local de trabalho: Serra. 

Horário de trabalho: 7h às 17h de Segunda a Quinta e nas sextas de 7h às 16h. 

Atividades: Mecânico experiente em Caterpillar, New Holland, Case e afins. 

 

01 

 

EE483 – GARAGISTA 

Ensino médio completo, com experiência de no mínimo 06 meses 

na função, desejável CNH. Residir em Cariacica. 

Local de trabalho: Cariacica. 

 

01 

 

EE752 – AJUDANTE  

Ensino fundamental completo, experiência de 06 meses, já ter 

trabalhado como servente de pedreiro ou ter atuado em obras de 

construção de edifícios ou casas. Apto para trabalho em altura e 

em espaço confinado.  

Residir em Cariacica, Serra ou Vitória. 
Atividades: Auxiliar em serviços gerais do canteiro de obras, limpeza, construção. 

Auxiliar nas tarefas de ordem, arrumação e limpeza da obra. Transportar materiais 

do caminhão para container, auxiliar os oficiais nas tarefas de demolição, formas, 

armação e concretagem. Auxiliar os oficiais na construção de muros, transporte de 

materiais, manuseio de betoneiras elétricas, mistura e transporte. 

13 

 

EE752 – PEDREIRO 
Ensino fundamental completo, experiência de 02 anos, já ter levantado 

paredes de alvenaria estrutural, ter realizado emboço e acabamento em 

paredes. Ter conhecimento no manuseio de ferramentas elétricas, tipo 

martele, esmerilhadora, furadeiras, entre outros. 

 Apto para trabalho em altura e em espaço confinado.  

Residir em Cariacica, Serra ou Vitória. 

Atividades: Construir parede de alvenaria estrutural, blocos de concreto. Rebocar, 

dar acabamento em pisos de concreto e bases de equipamentos. 

17 

 

EE752 – PINTOR INDUSTRIAL 
Ensino fundamental completo, experiência de 02 anos. 

 Apto para trabalho em altura e em espaço confinado.  

Residir em Cariacica, Serra ou Vitória. 

Atividades: Pintar estruturas de alvenaria, concreto e metálico, pintar estruturas 

de concreto armado (chaminés, base de equipamentos, guarda-corpo, gradil 

metálico, paredes de alvenaria). 

 

06 
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EE752 – ARMADOR 
Ensino médio completo, experiência de 02 anos, Já ter executado serviços de 

fundações em blocos de concreto. Saber ler e interpretar projetos de 

ferragens. 

 Apto para trabalho em altura e em espaço confinado.  

Residir em Cariacica, Serra ou Vitória. 

 

Atividades: Armar ferragens para construção civil, montar, dobrar, amarrar e 

cortar ferragens para construção de base de equipamentos. Montar ferragens 

de estacas. 

 

05 

 

EE752 – CARPINTEIRO 
Ensino médio completo, experiência de 02 anos, já ter executado serviços de 

fundações em blocos de concreto. Saber ler e interpretar projetos de formas 

 Apto para trabalho em altura e em espaço confinado.  

Residir em Cariacica, Serra ou Vitória. 

 

Atividades: Montar formas para construção de base de equipamento. 

 

03 

 

EE752 – MARTELETEIRO 
Ensino fundamental completo, experiência de 01 ano, ter conhecimento no 

uso de marteletes de 5 a 30Kg. 

Apto para trabalho em altura e em espaço confinado.  

Residir em Cariacica, Serra ou Vitória. 

 

Atividades: Demolir concreto de pisos, pilares, paredes e lajes, base de 

equipamentos, paredes de concreto armado, blocos de alvenaria, segregar 

ferragens e concreto. 
 

05 

 

EE752 – HIDROJATISTA 
Ensino fundamental completo, experiência de 01 ano, Ter já utilizado pelo 

menos uma hidrojateadora de  200bar de pressão. 

Apto para trabalho em altura e em espaço confinado.  

Residir em Cariacica, Serra ou Vitória. 

 

Atividades: Hidrojatear estruturas de concreto armado para limpeza de superfície, 

Hidrojatear base de equipamentos, paredes de chaminés, pilares, vigas e lajes, sobre 

andaimes. 

 

 

 

04 
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EE752 – OFICIAL POLIVALENTE 
Ensino fundamental completo, experiência de 02 anos, ter habilidade para executar 

serviços diversos de construção civil (pintura, armação, carpintaria, serv. Pedreiro). 

Apto para trabalho em altura e em espaço confinado.  

Residir em Cariacica, Serra ou Vitória. 

Atividades: Serviços de aplicação de argamassa em paredes, construção de formas 

de madeira, armar ferragens em pilares, base de equipamentos, dar acabamento e 

pintura em paredes, manutenção de telhados, executar concreto traço para piso, 

lajes entre outras atividades de um polivalente (sabe de tudo um pouco e executa de 

forma satisfatória). 

 

09 
1405 

EE752 – ALMOXARIFE 
Ensino médio completo, saber fazer contas, organização, limpeza e arrumação, 

experiência de 02 anos, Ser organizado, ter conhecimento em Excel, Word. ser atento 

e ter conhecimento de ferramentas de construção civil bem como da sua utilização. 

Apto para trabalho em altura e em espaço confinado.  

Residir em Cariacica, Serra ou Vitória. 

Atividades: Receber, organizar, quantificar e gerar relatórios de controle de estoque de 

materiais e ferramentas. Receber, controlar e checar os equipamentos (Check list de 

condições de uso de ferramentas, materiais e equipamentos). Responsável pelo controle de 

estoque de materiais. Reporta diretamente ao Téc. Adm. da obra para controle de pedido de 

materiais. Saber Elaborar NF´s de entrada e saída de materiais conforme padrão. Solicitar e 

acompanhar entrada de materiais da portaria ao canteiro de obras. Dar apoio na 

substituição de equipamentos locados, elaborando requisições de entrada e saída de 

equipamentos. 

 

04 

 

EE752 – SUPERVISOR DE OBRAS – RECUPERAÇÃO 
Curso técnico na área de construção civil, experiência de 3 a 5 anos, ter 

trabalhado em obras de recuperação de estruturas, conhecimento em 

patologias das construções, apto para trabalho em altura e em espaço 

confinado.  

Residir em Cariacica, Serra ou Vitória. 

Atividades: Supervisionar os serviços de manutenção civil das equipes de campo, fiscalizar 

e orientar os serviços de recuperação de estruturas, boas práticas, implantar metodologias 

de recuperação, tratamento de estruturas, fazer cumprir normas, padrões de execução entre 

outros serviços conforme as NBR´s e normas internacionais no tratamento de patologias de 

concreto. 

 

01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Agência do Trabalhador de Cariacica - SEMDECIT  
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo. 

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. 

 
 

EE752 – ENCARREGADO DE OBRAS 
Ensino médio completo (Desejável), experiência de 03 anos na função, 

experiência em construção e manutenção civil, recuperação de estruturas de 

concreto armado, ter trabalhado em altura e espaço confinado. 

Residir em Cariacica, Serra ou Vitória. 

Atividades: Interpretação básica de projetos de formas e armação. Projeto de fundações, 

estruturas de concreto armado. Orientar as equipes de oficiais(carpinteiro, pedreiro, 

armador, polivalente) na execução de formas e armação, construção de paredes de alvenaria, 

concretagem de pisos, lajes e fundações, compactação e reaterro de valas, recuperação 

estrutural  em base de equipamentos com graute, argamassa polimérica, tratamento de 

armaduras, entre outros reparos em estruturas com patologias (fissuras, carbonatação, 

concreto disgregado). Injetar, reparar e tratar juntas de dilatação. 

 

04 

 

EE752 – TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES (MEDIÇÕES) 
Curso técnico em edificações, experiência de 01 ano, ter trabalhado em obras 

de construção civil, ter efetuado relatórios de medição de serviços, 

conhecimento intermediário em Auto-Cad. Apto para trabalhar em altura e 

em espaço confinado. 

Residir em Cariacica, Serra ou Vitória. 

Atividades: Gerar relatórios de medição dos serviços executados, fazer 

levantamento de quantidades executadas pelas esquipes de manutenção civil, 

fotografar, quantificar e apontar em relatórios de medição. 

01 

 

EE752 – TÉCNICO PLANEJAMENTO 
Curso técnico em edificações ou técnico em planejamento, experiência de 03 

anos, ter trabalhado em obras de construção civil com planejamento de 

serviços. Usuário avançado em MS-Project, Excel e Power point. Apto para 

trabalho em altura e em espaço confinado. 

Residir em Cariacica, Serra ou Vitória. 

Atividades: Fazer o planejamento físico e financeiro da obra via MS-Project/ Excel. 

Elaborar cronogramas, curva S de avanço do projeto físico e financeiro, gerar 

relatórios de produtividade, recursos, planos de ação para recuperação de prazos, 

entre outras atividades pertinentes a função. 

01 
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EE752 – AUXILIAR TÉCNICO PLANEJAMENTO 

Ensino médio completo, experiência de 01 ano, ter trabalhado 

como planejador ou auxiliar de planejamento em obras de 

construção civil, ter conhecimento básico em MS-Project e Excel 

Intermediário. Apto para trabalho em altura e em espaço 

confinado. 

Residir em Cariacica, Serra ou Vitória. 

 
Atividades: Fazer o planejamento da obra, dar apoio as equipes quanto ao 

planejamento das tarefas, acompanhamento do cronograma físico, dar avanço no 

cronograma, dar apoio ao técnico de planejamento no levantamento dos serviços 

executados em campo, quanto ao previsto e realizado. 

 

01 

 

EE752 – TÉCNICO EM QUALIDADE 

Formação técnica em áreas de engenharia, experiência de 01 ano, 

ter implantado programas de qualidade em canteiros de obras ou 

empresas de engenharia.  

Residir em Cariacica, Serra ou Vitória. 

 
Atividades: Técnico em qualidade, implantar procedimentos de gestão integrada 

com a Matriz e a Obra, treinar funcionários quanto da organização de pastas de 

documentos. Encaminhar materiais para ensaios de resistência (graute, argamassas, 

aço, concreto entre outros materiais, gerar evidências de procedimentos, 

responsável pela organização de data book e as built da obra. Implantar auditorias 

de procedimentos de compras, recursos humanos, segurança do trabalho. 

 

01 

 

EE752 – ELETRICISTA FORÇA E CONTROLE 
Ensino médio completo, experiência de 02 anos. Certificado de NR10 válido, 

experiência em rede de até 440 v. Ter montado quadros elétricos em 

subestações, cabine primária, saber ligar geradores trifásicos, saber calcular 

carga nos disjuntores de acordo com a potência dos equipamentos. Saber 

ligar equipamentos trifásicos, transformadores 440V p/ 220V. 

Residir em Cariacica, Serra ou Vitória.  

Apto para trabalho em altura e em espaço confinado. 

Atividades: Responsável pela equipe de eletricistas, ter domínio em Instalações de 

canteiros de obras (tomadas, aterramento de containers, extensões, quadro elétrico com 

disjuntores e instalação de transformadores trifásicos de 380V para 220V ou 440V para 

220V). Dimensionar as cargas dos quadros elétricos, disjuntores, dps, conferir e orientar 

equipes quanto ao isolamento dos quadros elétricos das áreas operacionais, solicitar 

utilização de tomadas 440V. 

 

01 
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EE752 – ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO 
Ensino médio completo, experiência de 02 anos. Certificado de NR10 válido, 

experiência em rede de até 440V. Ter montado quadros elétricos de tenções 

de até 380V, saber calcular carga nos disjuntores de acordo com a potência 

dos equipamentos. Residir em Cariacica, Serra ou Vitória.   

Apto para trabalho em altura e em espaço confinado. 

Atividades: Montar quadro elétrico com disjuntores e instalação de transformadores 

trifásicos de 380V para 220V ou 440V para 220V. Instalar extensões, plugues e painéis 

elétricos de distribuição(robôs) nas frentes de serviços para ligação de ferramentas elétricas 

(marteletes, furadeiras, serras, entre outros). Passar cabos via área nas áreas, identificar os 

cabos, isolar, fazer pequenos reparos em cabos dos equipamentos utilizados na obra. 

 

03 

 

EE752 – TÉCNICO ADMINISTRATIVO 
Curso técnico em administração, experiência de 01 ano, ter trabalhado em 

obras de construção civil, Conhecimento intermediário de Excel e Word. 

Residir em Cariacica, Serra ou Vitória.   

Atividades: Receber materiais, conferir e encaminhar NF´s para pagamento. Verificar e 

controlar o ponto dos funcionários. Solicitar Requisições de compra de materiais, dar 

suporte ao engenheiro quanto aos suprimentos da matriz e obra, lançar notas no BPM, fazer 

a ponte entre RH/DP e funcionários da Obra, auxiliar na logística da obra quanto a materiais 

e equipamentos, conferência, substituição de equipamentos, etc. 

 

01 

 

EE752 – AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
Ensino médio completo, experiência de 06 meses, ter trabalhado em obras de 

construção civil, conhecimento intermediário de Excel e Word. 

Residir em Cariacica, Serra ou Vitória. 

Atividades: Dar suporte as rotinas administrativas da obra, tais como auxiliar ao 

Téc. Adm, no lançamento de ponto dos funcionários, conferir e receber materiais, 

encaminhar ao almoxarifado, dar apoio e fazer a ponte entre RH, DP e Suprimentos 

da matriz. Dar apoio e conferir o pagamento de benefícios, entre outras atividades 

pertinentes a função. 

01 

 

 

 

 

 
EE752 – LÍDER DE TURMA  

(Oficial polivalente / aspirante a encarregado) 
Ensino fundamental completo, experiência de 01 ano, ter trabalhado em 

altura e em espaço confinado. Residir em Cariacica, Serra ou Vitória. 

 

Atividades: Executar serviços de construção civil liderando pequenas equipes (até 

10 pessoas) como responsável da frente. Acompanhar, seguir e fazer cumprir as 

orientações realizadas pelo encarregado aos demais oficiais na frente de serviço, na 

ausência temporária do encarregado enquanto ele distribui, libera permissão de 

trabalho e mobiliza outras frentes de serviços, Interpretação básica de projetos de 

formas e armação e procedimentos executivos de tratamento de patologias. 
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EE752 – TÉCNICO EM SEGURAÇA DO TRABALHO - DOCUMENTAÇÃO  
Formação técnica em segurança do trabalho, experiência de 03 anos, 

conhecimento intermediário de Word e Power point. Apto para trabalho em 

altura e em espaço confinado.  

Residir em Cariacica, Serra ou Vitória. 

Atividades: Elaborar/Acompanhar/Atualizar os programas de segurança, PPRA, 

PCMAT, PCMSO, APR, PPR, PCA, DDS, participar de reuniões de QSMS, elaborar 

relatórios de desvios, plano de ação, campanhas de segurança, Orientar quanto a 

Saúde e Segurança nos serviços de construção civil, elaborar/preencher formulários 

AST(análise de segurança das tarefas), executar atividades pertinentes à função de 

técnico de segurança. 

 

02 

 

EE752 – TÉCNICO EM SEGURAÇA DO TRABALHO - CAMPO  
Formado em técnico de segurança do trabalho, experiência de 02 anos, 

conhecimento intermediário de Word e Power point. Apto para trabalho em 

altura e em espaço confinado.  

Residir em Cariacica, Serra ou Vitória. 

Atividades: Acompanhar equipes em campo, com orientação de posicionamento seguro, 

observar e orientar quanto a postura e regras de saúde e segurança do trabalho, utilização e 

entrega de EPI´s, EPC´s e fazer cumprir check list de ferramentas e planos de trabalho.  

 

02 

 

EE752 – MOTORISTA – CNH D  
Ensino médio completo, experiência de 02 anos, CNH D, exame toxicológico e 

acuidade visual em dia, disponibilidade para viagens. 

Residir em Cariacica, Serra ou Vitória. 

Atividades: Transportar pessoas, materiais e ferramentas conforme a necessidade da obra. 

Retirar, devolver equipamentos em fornecedores da região. Dirigir veículo utilitário (pick 

up), Caminhões e vans, conforme a necessidade da obra. 

 

01 

 

EE752 – TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE  
Formação técnica em meio ambiente, experiência de 01 ano, conhecimento 

intermediário de Word e Power point.  

Residir em Cariacica, Serra ou Vitória. 

Atividades: Elaborar programas de gestão de resíduos, acompanhar, orientar e fazer 

cumprir os procedimentos de proteção ao meio ambiente, fiscalizar as frentes de 

serviços para controle e segregação de resíduos. Emitir manifestos de carga para 

descarte adequado, ser responsável pelas liberações de entrada e saída de veículos 

poli-guindastes para remoção de resíduos. 
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EE753 – ELETRICISTA AUTOMOTIVO 
Ensino médio completo, experiência mínima de 01 ano. 

Residir: Cariacica, Viana, ou Vila Velha. 

Atividade: instalação de acessórios, montagem e desmontagem de componentes. 

Horário: de segunda a sexta de 8h as 17:45h 

Benefícios: almoço e café no local e vale transporte. 

 

02 

 

EE701 – GARÇOM 

Ensino médio, experiência como garçom comprovada. 

 

01 

 

EE63 – MECÂNICO GERAL 
Ensino médio completo, experiência de 06 meses em veículos de pequeno e 

grande porte, experiência em suspenção será um diferencial.  

Residir: Grande Vitória 

 

01 

 

EE63 – AJUDANTE DE MANUTENÇÃO 
Ensino fundamental completo, experiência de 06 meses em inspeção de 

veículos de pequeno porte. 

Residir: Grande Vitória 

 

01 

 

EE63 – ATENDENTE DE PORTARIA 
Ensino médio completo, experiência de 01 ano, ter curso de informática, 

desejável experiência com sistema de controle de acesso. 

Residir: Grande Vitória 

01 

 

EE285 – ASSESSOR DE CLIENTE 
Ensino médio completo, desejável experiência. 

Residir em Cariacica 

Local de trabalho: Shopping Moxuara 

Benefícios: vale transporte, vale refeição e plano de saúde. 

Descrição de atividades:  Atendimento ao cliente, ofertar produto da loja, 

organização da loja.  

01 

 

EE510 – OPERADOR DE MINI PÁ CARREGADEIRA 
Ensino fundamental, com experiência de 02 anos comprovada em Carteira, 

CNH D e residir na grande Vitória. 

Local de trabalho: Serra. 

Atividades: Movimentar materiais (Minério, rejeitos e insumos). Inspecionar as 

condições operacionais do equipamentos e rotinas diárias. 
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EE68 - REPRESENTANTE DE ATENDIMENTO 
Ensino médio completo, com ou sem experiência, residir em Cariacica, Vila 

Velha, Serra e Vitória e ter disponibilidade de horário (14hs às 23hs) 
Local do Trabalho: HOME OFFICE/PRESENCIAL. 

NECESSÁRIO POSSUIR COMPUTADOR COM NO MÍNIMO 4GB DE MEMÓRIA, PROCESSADOR SUPERIOR OU 
SEMELHANTE A CORE 2 DUO E CONEXÃO DE INTERNET. 

 

40 

 

EE350 – MOTORISTA ENTREGADOR - CNH AD 
Ensino médio completo, com experiência de 01 ano comprovada em carteira, 

CNH AD e residir na grande Vitória. 

Local de trabalho: Serra. 

Horário de trabalho: Comercial. 

Atividades: Ajudar na conferência e separação de carga, fazer entregas nos 

clientes designados. 

 

04 

 

EE708 – ELETRICISTA AUTOMOTIVO 
Ensino fundamental completo, experiência de no mínimo 01 ano e residir em 

Cariacica. 

Local de trabalho: Cariacica 

Horário de trabalho: 7h45 às 18h. 

Atividades: manutenção e reparos da parte elétrica de caminhões. 

 

01 

 

EE144 – OPERADOR DE EQUIPAMENTO II – PÁ CARRADEIRA 
Ensino médio completo, experiência mínima de 06 meses na função, CNH D e 

residir na grande Vitória. 

Curso de qualificação em máquinas e equipamentos de pá carregadeira. 

Local de trabalho: Cariacica 

Horário de trabalho: Turno e escala 2X2. 

Atividades: Operar equipamentos tais como: Empilhadeira de 3T a 25T, trator 

agrícola (TAG, VMC, Cestão e implementos), mini pá carregadeira, retroescavadeira, 

pá carregadeira, rolo compactador, multicarregadeira telescópica, motoniveladora, 

mini escavadeira e trator esteira; assim como operar caminhões (Pipa, alta pressão, 

sucção, Brook, basculante, Rollo On/Roll off, extra pesado, munk e caminhão fora de 

estrada). Visando atender às necessidades do cliente e as normas de segurança. 

 

01 

 

EE199 – TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS - EXTERNO 
Ensino médio completo, desejável técnico na área de 

manutenção/informática. Conhecimento em instalação e configuração de 

hardware e software e CNH A/B. 

Atividades: Manutenção, instalação e configuração de multifuncionais e 

impressoras; suporte, orientação, instalação, implantação e treinamento a 

clientes. 

01 
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EE199 – ESTÁGIO LOGÍSTICA 
Cursando logística, conhecimento em Excel, conhecimento no sistema Power 

BI. 

Atividades: Separar, embalar e despachar materiais, lançamentos de dados 

em planilhas e sistema, organização do estoque e outras atividades 

pertinentes à função. 

 

01 

 

EE439 – AJUDANTE DE PRODUÇÃO EM PADARIA 
Ensino fundamental completo, experiência de no mínimo 06 meses em 

produção de padaria. Residir em Vitória, Cariacica ou Serra. 

Atividades: atividades de produção em padaria. 
 

 

02 

 

EE749 – AUXILIAR DE TRANSPORTES 
Ensino médio completo, experiência de 02 anos no setor de transporte, 

desejável CNH. 

Atividades: Montagem de carga no roterizador, auxiliar de motorista na rua, 

tratar devolução e faltas, apoio operacional. 

 

01 

 

EE751 – AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
Ensino superior completo em Administração, ciências contábeis ou áreas 

afins. Experiência de no mínimo 06 meses comprovada em carteira e residir 

em Cariacica, Viana, Vitória ou Vila Velha. 

Local de trabalho: Grande Vitória 

Horário de trabalho: 8h às 17h (Segunda a sexta) e aos Sábados de 8h às 12h. 

Atividades: Conferência de caixa, folha de ponto, controle de contas a pagar, e 

demais atividades pertinentes ao cargo. 

 

02 

 

EE628 – PROJETISTA 
Ensino médio completo, com experiência de no mínimo 06 meses, CNH AB e  

residir na grande Vitória. 

Local de trabalho: Cariacica. 

Horário de trabalho: 7h30 às 18h. 

 

01 

 

EE749 – OPERADOR DE EMPILHADEIRA ELÉTRICA 
Ensino médio completo, com experiência de 02 anos na função comprovada 

em carteira e residir em Cariacica. 

Local de trabalho: Cariacica. 

Horário de trabalho: 12h às 21h45. (20h semanais). 

Atividades: operar empilhadeira elétrica 12m (altura), movimentações com uso de 

coletores de dados. 

01 
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EE548 – ASSISTENTE PESSOAL 
Ensino médio completo, com experiência de 02 anos na função nas atividades 

de departamento pessoal e residir em Vitória. 

Local de trabalho: Vitória. 

 

Horário de trabalho: 8h às 18h. 

Atividades: Fechamento de folha, e-social, rotinas de departamento pessoal 

de um escritório de contabilidade com segmento diferentes. 

 

01 

 

EE649 – ESTÁGIO TÉCNICO EM ELÉTRICA 
Cursando TÉCNICO EM ELÉTRICA, AUTOMAÇÃO OU ELETROTÉCNICA, 

conhecimento do pacote Office, desejável conhecimento de: manutenção 

mecânica, solda MIG e ER, manutenção elétrica e automação. 

 

Local de trabalho: Serra/ES. 

Horário: 6 horas diárias. 

 

01 

 

EE748 – MECÂNICO DE MÁQUINAS 
Curso técnico em mecânica, experiência de 06 meses comprovada em 

carteira. 

Local de trabalho: Vitória 

Horário de trabalho: 8h às 18h. 

Atividades: Conserto e manutenção de máquinas, e ferramentas elétricas. 
 

01 

 

EE624 – ESTÁGIO CIÊNCIAS CONTÁBEIS 
Cursando superior na área. Ter conhecimento em Tributações. 

Local de trabalho: Serra 

 

 

 

01 

 

EE624 – ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO/TECNÓLOGO RH 
Cursando superior em ADMINISTRAÇÃO, TECNÓLOGO RECURSOS HUMANOS, 

diferencial se souber rotinas administrativas. 

Local de trabalho: Serra 
 

01 

 

EE456 – ASSISTENTE SETOR DE PESSOAL 
Ensino superior, experiência mínima e que tenha trabalhado na área nos 

últimos – 05 anos. 

Residir em Vitória. 

 

01 
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EE747 – OPERADOR DE LOGÍSTICA 

Ensino médio completo, experiência mínima de 6 meses. 
Descrição de atividades: 

Coordenar atividades de transportes junto aos clientes, estipulando quantidade e horários a 

serem cumpridos. 

Efetuar controle dos pagamentos em planilha de excel. Ter habilidade em excel. 

 

05 

 

EE127 – AÇOUGUEIRO 

Ensino médio, experiência mínima de 01 ano. 
 

08 

 

EE63 – CONFERENTE 

Experiência na função comprovada em carteira, CNH B OU AB 

ACIMA 
 

10 

 

EE63 – AMARRADOR 

Ensino fundamental completo, experiência na função comprovada 

em carteira, CNH B OU AB ACIMA. 
 

10 

 

EE704 – AUXILIAR FISCAL 

Ensino superior completo ou cursando, experiência mínima de 02 

anos, desejável morar em Vila Velha. 
 

01 

 

EE704 – AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

Ensino superior completo ou cursando, experiência mínima de 02 

anos, desejável morar em Vila Velha. 
 

01 

 

EE746 – OFICIAL DE OBRAS 

Ensino fundamental, experiência mínima de 06 meses. Desejável 

CNH B. 
 

08 

 

EE673 – SUPERVISOR 
Ensino médio completo, com experiência comprovada na carteira. 

Horário de trabalho: 9 as 18 e sábado até às 13h. 
 

01 

 

EE673 – VENDEDOR EXTERNO 
Ensino médio completo, COM OU SEM experiência. 

Horário de trabalho: 9h às 18h e sábado até às 13h. 

 

 

40 
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EE637 – MARCENEIRO OU OFICIAL MARCENARIA 

Ensino médio completo, experiência mínima de 06 meses. 
 

02 

 

EE475 – INSPETOR DE CQPA 

(controle de qualidade de produtos e acabamento) 

Ensino médio completo, Desejável técnico completo ou em curso; 
Atividade anterior em área industrial será um diferencial. 

ATIVIDADES: Realizar inspeção visual, verificando defeitos e tonalidade produtos acabado; Avaliar e 

acompanhar as medidas devidas; Registrar em planilha amostragens feitas no produto em linha de 

produção e nova tonalidade do produto que entrará na linha, para novas inspeções; Reter produtos 

para reclassificação quando estiverem com problemas; Comunicar quando um produto está fora de 

suas características padrão. 

 

04 

 

EE744 – CONFERENTE 

Ensino fundamental completo, experiência na função comprovada. 
 

03 

 

EE354 – PROMOTOR DE VENDAS 
Ensino médio completo, desejável superior, experiência na área de vendas de 

AUTOPEÇAS. Disponibilidade para viajar, ter carro próprio. 

 

02 

 

EE354 – AUXILIAR DE VENDAS 

Ensino médio completo, experiência em vendas. 
 

02 

 

EE354 – ASSITENTE DE VENDAS – AUTOPEÇAS DIESEL 
Ensino médio completo, experiência em vendas. IMPRESCINDÍVEL 

conhecimento em AUTOPEÇAS DIESEL. 
 

01 

 

EE354 – VENDEDOR 
Ensino médio completo, experiência em vendas. IMPRESCINDÍVEL conhecimento em 

AUTOPEÇAS DIESEL. 
 

02 

 

EE628 – CALDEREIRO DE CHAPARIA FINA 

Experiência na função mínimo de 06 meses. 
01 

 
EE634 – EMPREGADA DOMÉSTICA II 

Ensino fundamental, experiência mínima de 01 ano. 

Residir: Vitória, Serra ou Cariacica. 
 

01 

 

EE731 – ESTÁGIO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO 
Ensino médio completo, desejável experiência em vendas. Habilidade em 

excel, noções de cálculos financeiros, principalmente %. 

01 
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EE731 – CONSULTOR DE VENDAS 
Ensino médio completo, desejável experiência em vendas. Habilidade em 

excel, noções de cálculos financeiros. 
 

01 

 

EE700 – MECÂNICO DIESEL 
Ensino médio completo, experiência mínima de 06 meses. 

Residir: Cariacica ou Viana 
Atividades: Serviços de mecânica diesel – reparos em cavalos mecânicos, carretas, 

empilhadeiras. 

 

02 

 

EE700 – ASSISTENTE DE CONTAS A RECEBER 
Ensino médio completo, experiência mínima de 06 meses (NO FINANCEIRO 

OU COBRANÇA). 

Residir: Cariacica ou Viana 
Atividades: CONTROLE DE CONTAS A RECEBER, EMISSAO DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO, BAIXAS DE 

TITULOS BANCARIOS, ETC. 

 

01 

 

EE700 – ASSISTENTE COMERCIAL 
Ensino médio completo, ter CURSO técnico em LOGÍSITICA, desejável curso 

superior, experiência mínima de 06 meses. 

Residir: Cariacica ou Viana 

Atividades: CONHECIMENTO EM SISTEMA DE INFORMATICA ERP,  CONHECIMENTO COMERCIAIS,  PREPARAÇÃO 

DE PROPOSTAS COMERCIAIS, REGISTROS DAS PROPOSTAS NO SISTEMA, FEEDBACKS PARA CLIENTES E ATENDER 

EQUIPE DE VENDEDORES 

 

01 

 

EE700 – ELETRICISTA AUTOMOTIVO 
Ensino médio completo, desejável superior ou técnico, experiência mínima 

de 06 meses. 

Residir: Cariacica ou Viana 

Atividades: serviços de eletricista para veículos automotivos, carretas, 

caminhão dentre outros. 
  

01 

 

EE40 – MECÂNICO DIESEL 
Ensino médio completo, experiência mínima de 03 anos com caminhões e 

ônibus.  Desejável CNH 

Residir: Cariacica, Viana, Vitória, Vila Velha. 

 

02 

 

EE63 – MOTORISTA CEGONHEIRO – CNH E 

Ensino médio,  experiência, CNH E. 
 

 

 

20 
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EE470 – ESTOQUISTA 
Ensino médio completo, experiência de 01 ano na carteira e residir na grande 

Vitória. 
 

02 

 

EE470 – CADISTA 
Ensino fundamental completo, experiência de 01 ano na carteira e residir na 

grande Vitória. 
 

01 
 

 
EE470 – CORTADORES 

Ensino fundamental completo, experiência de 01 ano na carteira e residir na 
grande Vitória. 

 

03 

 

EE470 – AUXILIAR DE CORTE 
Ensino fundamental completo, experiência de 01 ano na carteira e residir na 

grande Vitória. 
 

02 
 

 
EE470 – MODELISTA 

Ensino fundamental completo, experiência de 01 ano na carteira e residir na 
grande Vitória. 

 

01 
 

 

EE470 – MOSQUEADEIRA 
Ensino fundamental completo, experiência de 01 ano na carteira e residir na 

grande Vitória. 

 

04 
 

 

EE470 – COSTUREIRA PILOTISTA 
Ensino fundamental completo, experiência de 01 ano na carteira e residir na 

grande Vitória. 
 

13 
 

 
EE470 – COSTUREIRA RETISTA 

Ensino fundamental completo, experiência de 01 ano na carteira e residir na 
grande Vitória. 

 

14 
 

 
EE470 - ARREMATADEIRA 

Ensino fundamental completo, experiência de 01 ano na carteira e residir na 
grande Vitória. 

 

04 

 

EE444 – VENDEDOR DE AUTOPEÇAS 
Ensino médio completo, com experiência mínima de 01 ano no ramo de vendas de 

peças automotivas. 

Residir em Cariacica ou Viana. 
 

02 

 

EE444 – MECÂNICO DE CARRETA 
Ensino médio completo, com experiência mínima de 01 ano. 

Residir em Cariacica ou Viana. 

02 
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