
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 

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 



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. 

 
 

EE295 – ARTIFICE – MANUTENÇÃO EM GERAL 

Ensino médio completo – com experiência comprovada em 

carteira. 

Residir: Cariacica – Viana 

 

02 

 

EE338 – ASSISTENTE DE LOGÍSTICA 
Graduação cursando em administração, ciências contábeis ou RH. Com 

experiência em: 
DEPARTAMENTO DE PESSOAL, PACOTE OFFICE, E SISTEMA ERP (Será um 

diferencial) 
BENEFICIOS: refeição no local, vale alimentação, vale transporte, plano de saúde e seguro de 

vida.  

 

02 

 

EE338 – ANALISTA DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL 
Graduação completa em administração, ciências contábeis ou RH. Com 

experiência em: 
DEPARTAMENTO DE PESSOAL, PACOTE OFFICE, E SISTEMA ERP (Será um 

diferencial) 
BENEFICIOS: refeição no local, vale alimentação, vale transporte, plano de saúde e seguro de 

vida.  

 

02 

 

EE338 – LIDER DE ESTOQUE 
Ensino médio completo. Com experiência em: 

PROCESSO LOGÍSTICO E CONHECIMENTO EM CURVA ABC. ·. 

 

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: 7:30h às 17:30h. 

 

02 

 

EE663 – OPERADOR LOGÍSTICO I 
Ensino médio completo, experiência de 02 anos comprovada em carteira. 

Residir em Cariacica ou Viana. 

Local de trabalho: Cariacica 

Horário de trabalho: 9h às 19h. 

 

03 

 

EE352 – OPERADOR INDUSTRIAL I 
Ensino fundamental completo, desejável experiência e residir em Cariacica. 

Local de trabalho: Cariacica 

Horário de trabalho: 7h às 17 (Segunda a Sexta) e 7h às 16h (Sexta-Feira). 

Descrição das atividades: Auxiliar na montagem de garrafas térmicas e isotérmicas. 

 

05 
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EE89 – OPERADOR DE GUIDASTE DE 35 Á 135 TON. 
Ensino médio completo, experiência de 02 anos comprovada em carteira, é 

necessário CNH D OU E. 

Residir em Serra ou Vitória. 

Local de trabalho: Serra 

Horário de trabalho: 7h às 17h. 

Descrição das atividades: Operações em serviços de eletricidade, montagem e etc. 

 

22 

 

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 

 

EE175 – VENDEDOR  
Ensino superior de preferência na área comercial, experiência no segmento 

de consumos ou afins, CNH B e disponibilidade para viagens. 

Residir em Cariacica, Vila Velha ou Vitória. 
Horário de trabalho: 8h às 18h. 

 

01 

 

EE671 – MOTORISTA ENTREGADOR – CNH D 
Ensino fundamental, experiência de 06 meses na função comprovada em carteira. 

Residir em Cariacica, Serra ou Vitória. 

Horário de trabalho: 6h40 às 15h40 – segunda a sexta e aos sábados de 7h às 11h. 

Local de trabalho: em todo estado do ES. 

Atividades: Dirigem, manobram veículos e transportam cargas. Realizam verificações e 

manutenções básicas do veículo e utilizam equipamentos e dispositivos especiais tais como 

sinalização sonora e luminosa, software de navegação. No desempenho das atividades, 

utilizam-se das capacidades comunicativas. Trabalham seguindo normas de segurança, 

higiene, qualidade e proteção meio ambiente. 

 

02 

 

EE634 - EMPREGADA DOMÉSTICA 
Ensino fundamental completo, experiência mínima de 01 ano. 

Residir e Vila Velha, Serra, Vitória ou Cariacica. 
Local de trabalho: Jardim da Penha/Vitória. 

Horário de trabalho; 8h as 17h30. 
Descrição de atividades: lavar, passar, cozinhar, manter a limpeza, organização e faxina da 

casa. 
 
 
 

01 
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EE09 – ASSISTENTE COMERCIAL 
Curso técnico em logística ou graduação em Administração ou Logística, experiência 

de 01 ano na área de vendas, conhecimento intermediário no pacote Office. 

Residir: Grande Vitória. 

Horário de trabalho: 8h às 18h – segunda a sexta. 

Local de trabalho: Viana/ES. 

Atividades: Responder pela execução das atividades de suporte às gerências de vendas ou 

comercial, realizando a emissão e/ou conferência de propostas efetuando o respectivo 

cadastramento, bem como atendendo aos clientes e esclarecendo as dúvidas, observando e 

cumprindo as normas e procedimentos estabelecidos para a garantia dos serviços prestados 

e do padrão de qualidade requerido. 

 

01 

 

EE09 – JOVEM APRENDIZ - TARDE 
Cursando o Ensino médio no turno matutino, conhecimento intermediário no pacote 

Office. 

Preferencialmente residir em Cariacica ou Viana. 

Horário de trabalho: 13h30 às 17h30 – segunda a sexta. 

Local de trabalho: Viana/ES. 

 

01 

 

EE501 – VENDEDOR EXTERNO 
Morar na Grande Vitória, ter veículo próprio/CNH, experiência comercial, ser 

proativo. 

Benefícios: comissão + engajamento com premiação, alimentação, gasolina + 

depreciação, plano de saúde, plano odontológico. 
  

01 

 

EE738 – ASSISTENTE DE MARKETING 
Nível superior cursando ou completo em Marketing, Publicidade e 

propaganda ou Comunicação. Com experiência de 01 ano na função, 
conhecimento avançado em Pacote Office, Corel Draw, Photoshop e Autocad. 

Residir na Grande Vitória. 
Local de trabalho: Vitória/ES. 

Horário de trabalho: 08h às18h. 
Descrição das atividades: E-mail marketing, otimização do site corporativo, gestão de redes 

sociais, atuar com edição de fotos, vídeos e anúncios em mídias sociais, gestão de 
fornecedores e cotação para novos projetos, confecção de brindes, prestar auxilio na 

administração do portifólio de clientes junto ao comercial, elaboração e movimentação de 
campanhas externas, auxilio ao RH em ações de Endomarketing. 

 

01 
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EE624 – TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES 
Curso técnico na área, experiência de 02 anos na função e CNH B. 

 Cursos de Informática básica (Pacote Office), AutoCad, Excel avançado e 
residir grande Vitória. 

Local de trabalho: Serra/ES. 
Horário de trabalho: 07h às 17h (Segunda a Sexta). 

Descrição das atividades: Fazer visita técnica para levantamento de dados e estimativa de 
custo, cotar preços de insumos e serviços, interpretar e planejar projetos, conferindo cotas e 
medidas de forma a especificar o serviço, desenvolver planilhas de cálculos para execução de 

obra. 

 

01 

 

 

 

 

 

 

 

 

EE439 – AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 
Ensino fundamental completo, experiência de no mínimo 06 meses e residir 

em Cariacica ou Vitória. 
Local de trabalho: Vitória. 

Horário de trabalho: 11h às 19h20 
Descrição das atividades: Limpeza e organização. 

 

05 

 

EE439 – AJUDANTE DE PADARIA 
Ensino fundamental completo, experiência de no mínimo 06 meses e residir 

na Grande Vitória 
Local de trabalho Grande Vitória 

Horário de trabalho: Disponibilidade. 
Descrição das atividades: Auxiliar no preparo de alimentos, panificação, atividades de 

padaria em geral. 

 

02 

 

EE338 – OPERADOR DE RETÍFICA E POLIMENTO 
Ensino médio completo, habilidade para trabalhar com computador,  

experiência em indústria.  
Local de trabalho: Serra. 

 

02 

 

EE338 – CONSULTOR DE VENDAS 
Ensino médio completo, internet básica  experiência em vendas e 

atendimento ao cliente. Salário + comissão. 
Local de trabalho: Alto Lage.  

 

02 

 

EE338 – PROMOTOR DE RELACIONAMENTO 
Ensino médio completo, desejável experiência em telemarketing.  

Local de trabalho: Alto Lage. 

 

02 

 

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

Residir em Cariacica ou Viana. 

 

02 
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EE33 – ZELADOR 

Ensino médio completo, experiência mínima de 01 ano. 

Residir em Viana ou Cariacica 
 

01 

 

EE353 – ESTÁGIO ENSINO SUPERIOR 
Cursando ensino superior em ADMINISTRAÇÃO, CIÊNCIAS ECONÔMICA, 

CONTABILIDADE, LOGÍSTICA, MARKETING E ÁREAS A FINS. 

Horário de segunda a sexta 07h às 17h 

 

03 

 

EE89 - SOLDADOR TIG 
Ensino fundamental completo, com experiência, residir em Cariacica ou Vila Velha. 

Horário de segunda a sexta 07h as 17h 

 

03 

 

EE227 – AUXILIAR DE ESTOQUE 
Ensino médio completo, mínimo de 06 meses experiência na função, se for em  

cozinha industrial será um diferencial..  
 
 

05 

 

EE227 – AJUDANTE DE COZINHA 
Ensino médio completo, experiência mínima de 06 meses  em cozinha industrial.  

 

03 

 
EE227 – AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 

Ensino médio completo, desejável experiência em cozinha industrial.  
 

05 

 
EE161 – SUPERVISOR LOGÍSTICO 

Ensino médio completo, entender de mecânica veicular, 01 ano de experiência em 

liderança.  

Descrição de atividades: liderar equipe de motorista inspecionando veículos. 

Residir em Vitória ou Serra.  
 

01 

 

EE624 – TÉCNICO SEGURANÇA DO TRABALHO  
Ensino médio completo, CURSO TÉCNICO COM CERTIFICADO, experiência mínima de 

02 anos.  

Residir na Grande Vitória 
 

01 

 

                    EE737 - ASSISTENTE DE LOGÍSTICA 
Ensino médio completo, experiência mínima de 06 meses. Disponibilidade 

total de horário, pois o horário de trabalho ainda não foi definido. 

Residir na grande Vitória 
 

02 
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EE615 – OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA 
Ensino fundamental completo, com 06 meses de experiência. Caso não tiver o curso de 

operador a empresa pagará o curso para o candidato selecionado.  

Residir na Grande Vitória. CNH D 

 

04 

 

EE615 – ENCARREGADO DE OBRA 
Ensino fundamental completo, com 06 meses de experiência. 

Residir na Grande Vitória. CNH B 

 

03 

 

EE550 – VENDEDOR DE CONSÓRCIO 
Ensino médio completo, com ou experiência. 

Residir na Grande Vitória 

 

05 

 

 
 


