
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Agência do Trabalhador de Cariacica 25/06/2019 a 28/06/2019 

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.  

APONTADOR 
(CONSTRUÇÃO CIVIL) 

 

01 Com experiência mínima de 01 ano e 
ensino médio completo. 

Local de trabalho: Cariacica 

AÇOUGUEIRO 
(SUPERMERCADO) 

01 Ambos os sexos, ensino fundamental 
completo, experiência mínima de 06 
meses na função comprovada em 

carteira.  
 

AJUDANTE DE 
COZINHA 

(HOSPITAL) 

01 Ensino fundamental completo, 
desejável experiência e ser morador de 

Serra. 
 

ANALISTA DE 
COMPRAS 

(PLANO DE SAÚDE) 
 

01 Superior completo em administração, 
economia ou áreas afins, experiência 

com cotação, negociação e emissão de 
ordem de compra, conhecimento de 

compra de MAT/ MED 
Conhecimento em pacote Office 

 
 

APLICADOR DE 
INSULFILM 

(COMÉRCIO) 
 

01 Ensino fundamental completo, com 
experiência mínima de 06 meses e ser 

morador de Cariacica. 
 

 

ASSISTENTE 
ADMINISTRATIVO 

(MOTEL) 
 

01 Com experiência mínima de 06 meses na 
carteira, ensino superior completo em 

ciências contábeis, CNH A/B e ser 
morador de Cariacica, Vitória ou Vila 

Velha. Horário de trabalho: 6X1  
Descrição das atividades: Processos administrativos, 
administrar sistema de ponto, efetuar recargas em vale 
transporte, informar dados para elaboração de folha de 
pagamento, elaborar dossiê de admissão e demissão com 
seus respectivos documentos. 
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ASSISTENTE 
COMERCIAL 

(PLANO DE SAÚDE) 
 

01 Superior cursando administração ou 
áreas afins 

Conhecimento em pacote Office 
Experiência na área comercial 

 
Ser organizado e dinâmico. 

 

ASSISTENTE DE 
CREDENCIAMENTO 
(PLANO DE SAÚDE) 

 

01 Superior cursando em administração 
ou áreas afins, experiência em 

credenciamento e ou faturamento 
hospitalar, conhecimento em tabelas 

médicas, contratos com médicos, 
hospitais ou serviços de diagnósticos e 
terapias, conhecimento em tabelas de 

valorização de materiais e 
medicamentos, conhecimento sobre 

regras de impostos, conhecimento nas 
Resoluções Normativas da ANS 
Conhecimento em pacote Office 

 

ASSISTENTE DE 
MANUTENÇÃO 

(HOSPITAL) 

01 Experiência em instalações elétricas, 
NR10 e NR35 e ensino fundamental 

completo. 

 

ASSISTENTE SETOR 
PESSOAL/ 

DEPARTAMENTO 
PESSOAL 

(CONTABILIDADE) 
 

01 Ambos os sexos, superior completo ou 
cursando contábeis e experiência 

mínima de 03 anos. 

Local de trabalho: Vitória 

 

AUXILIAR DE 
ESTOQUE 

 

01 Com experiência de 01 ano na função, 
ensino médio completo e ser morador 

de Cariacica ou Viana. 

Local de trabalho: Viana 
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AUXILIAR DE 
LANTERNAGEM 
 (TRANSPORTE 

COLETIVO) 

01 Ensino fundamental completo, com 
experiência mínima de 06 meses 

comprovada em carteira com 
lanternagem de veículos pesados e ser 

morador de Cariacica ou Viana.  
 

AUXILIAR DE 
MANUTENÇÃO 

PREDIAL 
(COMÉRCIO E 
OFICINA DE 
CARRETAS) 

 

01 Ensino médio completo, experiência de 
1 ano na função comprovada em 
carteira (pequenos reparos em 

hidráulica, pintura, elétrica, etc) e 
residir em Cariacica ou Viana.  

Local de trabalho: Viana 
Horários: 7h15 às17h15, almoço 12h às 13h15. 

 
 

AUXILIAR EM 
GESTÃO DE 
PESSOAS 
(MOTEL) 

 

01 Com experiência mínima de 06 meses na 
carteira, ensino técnico em recursos 

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

Horário de trabalho: noturno 
Descrição das atividades: Administrar 
treinamentos, acompanhar a gestão de pessoas 
em recrutamento e seleção. 

 

AVALIADOR DE 
VEÍCULOS 

(CONCESSIONÁRIA) 
 

01 Ensino médio completo, CNH B, com 
experiência mínima de 01 ano na 

carteira como avaliador de veículos. 
 

 

BORRACHEIRO 
(TRANSPORTE 

COLETIVO) 
 

01 Ensino fundamental completo, com 
experiência de 06 meses e ser morador 

de Viana ou Cariacica. 
 

 

CALCETEIRO 
(CONSTRUÇÃO CIVIL) 

 

02 Ensino fundamental incompleto, com 
experiência mínima de 01 ano e ser 

morador de Cariacica. 
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CAPTADOR DE 
CADASTRO 

 

01 Ambos os sexos, ensino médio 
completo e com experiência mínima de 

03 meses.  

Horário de trabalho: 09:00 as 18:00 hs 

 

COMPRADOR 

(HOSPITAL) 

01 Ensino Superior completo ou em curso, 
experiência na função e ser morador de 

Cariacica. 
 

 

CONTADOR 
(TRANSPORTADORA) 

 

01 Ensino superior completo em ciências 
contábeis, CRC atualizado, experiência 

mínima de 03 anos. 
Local de trabalho: Cariacica 

Descrição das atividades: Precisamos de Contador experiente em empresas 
de comércio, varejo e transporte para atuar com apuração dos tributos pelo 

lucro real, em empresa de porte médio, cálculo, conferência, e fechamento de 
tributos, PIS, COFINS, ICMS, ISS, IRPJ e CSLL. Realizar mapeamento de 
processos, com impacto direto nos lançamentos contábeis, execução e 
controle das obrigações acessórias, declarações obrigatórias, análise e 

fechamento de balancetes mensais, realizar o fechamento anual de balanço e 
livro de registro, análise e melhoria da estrutura fiscal e tributária. 

Experiência comprovada em contabilidade comercial. Gerenciamento da 
contabilidade comercial com geração de ECD (Sped e contábil) e ECF (DIPJ), 

gerenciamento da contabilidade fiscal, com experiência em validação dos 
arquivos da EFD ICMS - IPI (Sped e ICMS) e da EFD - contribuições (sped/ 

PIS/ COFINS) conhecimento de informática e ferramentas que auxiliem no dia 
a dia do trabalho. Habilidade pessoal, que seja interlocutor entre as áreas, 

para tomada de decisões, saber reunir e interpretar, processar e filtrar todos 
os dados contábeis da empresa são competências essenciais para que o 

contador possa ajudar a nortear as decisões futuras de um negócio. 

 

COPEIRO 
(HOSPITAL) 

 

03 Ambos os sexos, ensino médio 
completo, desejável experiência. 

Local de trabalho: Serra. 
 
 

COZINHEIRA 
 
 

01 Experiência mínima de 02 anos, ensino 
médio completo e ser morador de 
Cariacica, Vila Velha ou Vitória. 

Descrição das atividades:  

Experiência na função comprovada em carteira, 

Dinâmica, habilidade e agilidade no preparo de refeições em volume, 

Organizar e controlar o estoque de insumos, 

Organizar e fazer a limpeza do ambiente de trabalho junto a equipe, 

Habilidade com números, conhecimento em comida saudável e Low 
Carb será um diferencial. 
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ENFERMEIRO 

(HOSPITAL) 

01 Ambos os sexos, ensino médio 
completo e com experiência mínima de 

01 ano e ser morador de Cariacica. 
 

ENFERMEIRO 

 

03 Graduação em Enfermagem, com 
Coren ativo e experiência na área 

assistencial. 

 

ESPECIALISTA EM 
CARNES 

(HAMBURGERIA 
SHOPPING) 

 

02 Ensino superior completo ou em 
andamento em gastronomia, 

experiência em açougue, cortes, 
pontos, vivência em restaurantes ou 
cozinhas industriais e disponibilidade 

de horário. 
Local: Shopping Praia da Costa 

Horário: 08:00 as 16:20 hs ou 16:00 as 
00:20 hs. 

 

ESTÁGIO 
ATENDIMENTO AO 

CLIENTE/ 
TELEMARKETING 
(RECRUTADORA) 

 

09  

Ambos os sexos, cursando o nível 
técnico ou superior. 

Local de trabalho: Vila Velha 

Período: 6 horas diárias 

 

ESTÁGIO DE 
ADMINISTRAÇÃO 
(RECRUTADORA) 

 

04 Cursando superior em administração 
Cidade: Serra 

Período: 6 horas diárias 

 

ESTÁGIO DE 
CIÊNCIAS 

CONTÁBEIS 
(RECRUTADORA) 

 

02 Nível: superior  

Cidade: Vitória 

Período: 6 horas diárias 
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ESTÁGIO DE 
CIÊNCIAS 

CONTÁBEIS 
(RECRUTADORA) 

 

05  

Nível: técnico  

Cidade: Serra  

Período: 6 horas diárias 

 

ESTÁGIO DE 
ELETROTÉCNICA 

(HOSPITAL) 

 

01 Estar cursando técnico em 
eletrotécnica. 

 

ESTÁGIO EM 
ADMINISTRAÇÃO 
(RECRUTADORA) 

 

03 Horário: 14-18 horas 
- Auxiliar nas rotinas administrativas. 
- Acompanhar o controle de estoque 

- Realizar confecção e acompanhamento 
de planilhas 

- Realizar atendimento telefônico 
- Cuidar da agenda 

- Prestar auxílio financeiro e comercial. 
Local de trabalho: Vila Velha 

  

ESTÁGIO EM 
DEPARTAMENTO DE 

PESSOAL 
(RECRUTADORA) 

 

06 Horário das 8-15 horas e 14-20 horas 
- Apoiar o setor de departamento pessoal, 

folha de pagamento, férias, demissão, 
admissão, controle de ponto, entre outros. 

- Dar suporte as rotinas da empresa 
  

Local de trabalho: Serra 
  

ESTÁGIO PARA 
AUXILIAR DE 

VENDAS 
(RECRUTADORA) 

 

01 Turno: a combinar 
- Auxiliar na venda de cursos junto aos 

corporativos 
- Apoiar na identificação de clientes 

potenciais 
- Agendar reuniões 

- Realizar apresentações do produto 
- Acompanhar os resultados. 

 
Local de trabalho: Vitória  
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ESTÁGIO TÉCNICO 
DE ADMINSITRAÇÃO 

(RECRUTADORA) 
 

02 Turno: vespertino 
- Auxiliar na triagem dos malotes. 

- Auxiliar no recebimento e organização 
das Notas Fiscais. 

- Auxiliar no registro das informações em 
planilhas eletrônicas. 

- Apoiar em demais atividades correlatas. 
Local de trabalho: Vitória 

 
 

FATURISTA 

 

01 Ambos os sexos, Coren ativo, ensino 
superior e com experiência mínima de 

01 ano em UTI. 
 

FATURISTA 

(HOSPITAL) 

02 Ensino Médio completo, experiência na 
função em área da saúde e ser 

morador de Cariacica. 

 

FISCAL DE SALÃO 
(SUPERMERCADO) 

 

01 Com experiência mínima de 02 anos 
como fiscal de salão, ensino médio 

completo, ser morador de Cariacica ou 
Vila Velha. Não pode ser porteiro e 

nem vigilante. 
 

INSTALADOR DE 
SOM E ACESSÓRIOS 

(COMÉRCIO) 
 

01 Ambos os sexos, ensino médio 
completo, experiência mínima de 04 

anos na função, necessário ter CNH B. 
Horário: seg a sex - 08h ás 18h / sab – 08h às 

12h. 
Local de trabalho: Cariacica/ES 

Atividades: Instalar alarme, corta corrente, 
rastreador, trava elétrica, vidro elétrico, farol. 

 

MARCENEIRO 
(MARCENARIA 
ARTESANAL) 

 

01 Ensino médio completo, com 
experiência de no mínimo 06 meses na 

função, desejável CNH B, e ser 
morador de Cariacica. 

Local de trabalho: Cariacica 
Horário de trabalho: 9h às 19h. 

Atividades: Execução e leitura de projetos de 
marcenaria. 
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MECÂNICO 
AUTOMOTIVO 

(AUTO CENTER) 

01 Ensino fundamental completo, CNH B e 
com experiência mínima de 02 anos. 

Local de trabalho: Santana 
Horário: 7:00 as 17:00 hs 

 

MECÂNICO DE 
VEÍCULOS PESADOS 

 (TRANSPORTE 
COLETIVO) 

01 Ensino fundamental completo, 
experiência mínima de 01 ano em 

carteira na função e ser morador de 
Viana ou Cariacica. 

 

MECÂNICO DIESEL 
 

01 Ensino Fundamental Incompleto; 

Experiência mínima de 06 meses na 
função. 

Desejável: Curso profissionalizante.     

MECÂNICO DIESEL 
(CONCESSIONÁRIA) 

 

01 Com curso técnico em mecânica, 
experiência de 02 anos em Volvo 

comprovada em carteira e residir em 
Cariacica ou Viana. 

Local de trabalho: Viana. 
Horário de trabalho: 8h às 18h. 

Atividades: Executar atividades de MANUTENÇÃO 

MECÂNICA EM VEÍCULOS (Caminhões e Ônibus Volvo), realizar 
a remoção, desmontagem, inspeção e montagem de 

componentes, efetuar diagnósticos de média complexidade e 
demais atividades afins seguindo as normas e procedimentos da 

empresa. 

 

MECÂNICO 
VEÍCULAR 

(TRANSPORTADORA) 
 

01 Experiência em mecânica a diesel 
pesada de cavalo mecânico, 

suspensão, diferencial e caixa de 
transmissão automatizada e manual.  

Ter disponibilidade de horário. 
 

MOTORISTA 
CARRETEIRO 

(TRANSPORTADORA) 
 

04 Ensino fundamental completo, 
experiência em transportes de 

combustíveis (Caminhão tanque) ou 
carreteiro. 

Descrição das atividades: Transportar 
produtos perigosos 

Local de trabalho: Cariacica 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Agência do Trabalhador de Cariacica 25/06/2019 a 28/06/2019 

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. 

  
 

MOTORISTA DE 
ÔNIBUS 

 (TRANSPORTE 
COLETIVO) 

05 Ambos os sexos, ensino médio 
completo, com curso de transporte 

coletivo de passageiro, disponibilidade 
de horário, CNH D, com experiência de 

um ano na função de motorista de 
ônibus e ser morador de Viana ou 

Cariacica. 
 

NUTRICIONISTA 
(COMÉRCIO DE 

ALIMENTOS) 
 

01 Ambos os sexos, ensino superior 
completo em nutrição, com experiência 
de 06 meses e ser morador de Serra 

ou Cariacica. 
 

OPERADOR DE 
MÁQUINAS PESADAS 

(RECICLAGEM) 
 

01 Ensino fundamental incompleto, 
experiência mínima de 06 meses com 

operação de máquinas pesadas: Tratar 
esteira, retroescavadeira hidráulica. 

 

OPERADOR DE 
TELEMARKETING 

(PLANO DE SAÚDE) 
 

01 Ambos os sexos, ensino médio 
completo, experiência com atendimento 
(call Center), com atendimento na área 
da saúde e desejável conhecimento em 

legislação da ANS. 
 

PADEIRO 
(SUPERMERCADO) 

01 Ambos os sexos, ensino fundamental 
incompleto, experiência mínima de 06 

meses na função comprovada em 
carteira. 

 

PEDREIRO 
(CONSTRUÇÃO CIVIL) 

 

02 Ensino fundamental incompleto, com 
experiência mínima de 01 ano e ser 

morador de Cariacica. 

 

PIZZAIOLO 
(SUPERMERCADO) 

01 Ambos os sexos, ensino fundamental 
completo, experiência mínima de 06 
meses na função comprovada em 

carteira. 
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PROFESSOR DE 
HARDWARE E 

ROBÓTICA 
(COMÉRCIO DE 

LIVROS E 
INFORMÁTICA) 

 

01 Ambos os sexos, ensino médio 
completo, com experiência mínima de 
06 meses e ser morador da Grande 

Vitória. 

 

PSICOLOGO 

(HOSPITAL) 

01 Ambos os sexos, ensino superior em 
psicologia e com experiência mínima 

de 01 ano.  
Para trabalhar na Serra. 

 

REPRESENTANTE DE 
ATENDIMENTO 

(TELECOMUNICAÇÃO) 

 

30 Ambos os sexos, ensino médio 
completo, necessário ter noções de 

informática, desejável experiência e ter 
disponibilidade de horário. 

 

SALGADEIRA 
(LANCHONETE) 

 

01 Ensino fundamental completo, desejável 
curso de manipulação de alimentos e 

experiência mínima de 03 anos na função. 

 

SECRETÁRIA DE 
CLÍNICA 

 (HOSPITAL) 

03 Ensino Médio completo, experiência na 
função e ser morador de Cariacica. 

  

 

SUPERVISOR DE 
CREDENCIAMENTO 
(PLANO DE SAÚDE) 

 

01 Superior completo em administração ou 
área afins, conhecimento em pacote 

Office, conhecimento em tabelas 
médicas, hospitais e serviços de 

diagnósticos e terapias, conhecimento 
em tabelas de valorização de materiais 
e medicamentos, conhecimento sobre 

regras de impostos. 
Conhecimento nas normas ANS 
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TÉCNICO DE 
ENFERMAGEM 

(HOSPITAL) 
 

04 Ambos os sexos, curso Técnico 
completo, COREN ativo e com 

experiência mínima de 06 meses na 
carteira. 

Local de trabalho: Serra. 
 

TÉCNICO DE 
ENFERMAGEM 

(HOSPITAL) 

08 Curso Técnico em Enfermagem com 
Coren ativo e experiência na função. 

 

 

VENDEDOR DE 
VEÍCULOS 

(CONCESSIONÁRIA) 
 

01 Ensino médio completo, CNH B, com 
experiência mínima de 01 ano na 

carteira como vendedor de veículos. 
 

 

VENDEDOR 
EXTERNO 

(CONSTRUTORA) 
 

01 Captador de clientes.  
Ser comunicativo e extrovertido, 

experiência em atendimento ao cliente 
e no ramo Imobiliário, disponibilidade 

de horário. 
Ter disponibilidade para trabalhar de 

segunda a sábado na cidade de 
Cariacica. 

Disposição para trabalhar com venda 
porta a porta, ou seja, estes deverão 

buscar, em todo município de 
Cariacica, através de visitas em lojas, 

repartições públicas, empresas de 
médio e grande porte, bem como 

quaisquer outras entidades existentes 
na região, possíveis pessoas 

interessadas em comprar nosso 
empreendimento.  

 

VENDEDOR 
EXTERNO 

(DISTRIBUIDORA) 
 

01 Ambos os sexos, com ensino médio 
completo, desejável experiência, CNH 

A OU AC, desejável moto própria e 
residir na Grande Vitória. 
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VAGAS PARA 

PESSOAS COM 

DEFICIÊNCIA 

QUA PRÉ-REQUISITOS FORNECIDOS 
PELAS EMPRESAS, A 

EXPERIÊNCIA TEM QUE SER 
COMPROVADA EM CARTEIRA E 

POSSUIR LAUDO MÉDICO. 

AUXILIAR DE LOJA 
(DROGARIA) 

 

06 PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
Ambos os sexos, ensino médio 

completo, com ou sem experiência. 
 

AJUDANTE DE 
COZINHA 

(HAMBURGUERIA 
SHOPPING) 

 

03 PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
Ambos os sexos, ensino fundamental 
completo, com ou sem experiência.  

 

ATENDENTE 
(HAMBURGUERIA 

SHOPPING) 
 

02 PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
Ambos os sexos, ensino fundamental 
completo, com ou sem experiência.  

 

 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 

(CONCESSIONÁRIA) 
 

01 PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
Ambos os sexos, ensino médio 

completo, com experiência de um ano 
em cada empresa trabalhada. 

Local de trabalho: Vitória 
 
 

AUXILIAR DE 
ARMAZEM 

(HIPERMERCADO) 
 

01 PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
Ambos os sexos, ensino fundamental 
completo, com ou sem experiência. 

Horário de trabalho: 09h às 18h. 

VENDEDOR INTERNO 
DE PEÇAS DE MOTO 

 

01 Ensino médio completo, com 
experiência mínima de 01 ano como 
vendedor de peças de motos e ser 

morador de Cariacica. 
 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Agência do Trabalhador de Cariacica 25/06/2019 a 28/06/2019 

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 
ESTOQUE 

 

01 PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

Com experiência de 01 ano na função, 
ensino médio completo e ser morador 

de Cariacica ou Viana. 

Local de trabalho: Viana 

 

AUXILIAR DE 
PRODUÇÃO 

(FRIGORÍFICO) 
 

01 PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
Com ou sem experiência, ensino 

fundamental incompleto e ser morador 
de Cariacica.  

 

AUXILIAR DE 
SERVIÇOS GERAIS 

(CONCESSIONÁRIA) 
 

01 PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
Ensino fundamental completo, com 
experiência mínima de 06 meses.  

 
 

AUXILIAR 
OPERACIONAL 

(TRANSPORTADORA) 
 

04 PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
Ambos os sexos, ensino fundamental 
completo, com conhecimento na área 

administrativa ou de Mecânica veicular 
ou de operador de rastreamento. 

Desejável experiência na função e ter 
noções de informática. 

Local de trabalho: Cariacica. 
Horário de trabalho: 8h às 18h. 

 

CAIXA 
 

02 PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
Ambos os sexos, ensino fundamental 
completo e desejável experiência na 

função. 
 
 

CONSULTOR DE 
TELEVENDAS 
(COMÉRCIO) 

 

01 PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
Ambos os sexos, ensino médio 

completo, com experiência mínima de 
01 ano e ser morador de Cariacica ou 

Vila Velha. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Agência do Trabalhador de Cariacica 25/06/2019 a 28/06/2019 

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. 

  
 

EMPACOTADOR 
(HIPERMERCADO) 

 

01 PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
Ambos os sexos, ensino fundamental 
completo, com ou sem experiência. 

Horário de trabalho: 14h30 às 22h44. 
 

ESTOQUISTA 
(COMÉRCIO) 

 

01 PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
Ambos os sexos, ensino médio 

completo, com experiência mínima de 
01 ano e ser morador de Cariacica ou 

Vila Velha. 
 

FISCAL DE SALÃO 
(SUPERMERCADO) 

 

01 PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
Com experiência mínima de 02 anos 
como fiscal de salão, ensino médio 

completo, ser morador de Cariacica ou 
Vila Velha. Não pode ser porteiro e 

nem vigilante. 
 

LANTERNEIRO  01 PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
Ambos os sexos, ensino fundamental 

completo, possuir CNH e com 
experiência com lanternagem. 

 

OPERADOR DE 
MÁQUINA DE 

SORVETE 
 (SHOPPING) 

01 PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
Ambos os sexos, ensino fundamental 
completo e desejável experiência na 

função. 
 

OPERADOR DE 
TELEMARKETING 

 

01 PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
Ambos os sexos, ensino médio 

completo, experiência com 
atendimento (Call Center), com 
atendimento na área da saúde. 
- Desejável conhecimento em 

legislação da ANS 
 
 
 
 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Agência do Trabalhador de Cariacica 25/06/2019 a 28/06/2019 

Em atendimento á PORTARIA MUNICIPAL de nº 003, de 15 de março de 2018 e a Lei Federal de nº 9.029, de 13 
de Abril de 1995, fica proibido à veiculação de anúncios de vagas de emprego com requisitos discriminatórios. 

  
 

OPERADOR DE 
TELEMARKETING 

ATIVO 
(TELECOMUNICAÇÃO) 

  
 

25 Ambos os sexos, ensino médio 
completo ou cursando, necessária 

experiência com vendas por telefone 
comprovada em carteira, maiores de 
18 anos e residir na Grande Vitória. 

Local: Vitória. 
 

PROMOTOR DE 
VENDAS 

(DISTRIBUIDORA) 
 

02 PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
Ambos os sexos, com ensino médio 

completo, desejável experiência, 
CNHA, desejável moto própria. 

 

TÉCNICO DE 
ENFERMAGEM DO 

TRABALHO 
(INDÚSTRIA) 

 

01 PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
Ambos os sexos, com curso técnico 

em enfermagem do trabalho completo 
– (com curso de socorrista), 

experiência de no mínimo 01 ano na 
função comprovada em carteira e ser 

morador de Cariacica. 
Local: Cariacica 

Horário de trabalho: 20h às 8h. 
Atividades: Executar atividades técnicas de 

enfermagem do trabalho no ambulatório e em 
atendimentos a emergências e urgências nas 

áreas de trabalho e apoio a atividades de 
prevenção em saúde além de executar e outras 

tarefas inerentes ao setor. 
 

 

VENDEDOR EXTERNO 
(DISTRIBUIDORA) 

 

01 PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
Ambos os sexos, com ensino médio 

completo, desejável experiência, CNH 
A OU AC, desejável moto própria e 

residir na Grande Vitória. 
 
 
 

 
 


