PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Municipal de Cidadania e Trabalho
Agência do Trabalhador de Cariacica 25/08/2014 A 29/08/2014
VAGAS
ACADÊMICO DE ADMINISTRAÇÃO

QUA
01

ACADÊMICO DE FARMÁCIA

01

AÇOUGUEIRO

30

AÇOUGUEIRO

03

AJUDANTE DE COZINHA

01

AJUDANTE DE COZINHA

01

AJUDANTE DE COZINHA

03

AJUDANTE DE COZINHA

01

AJUDANTE DE ENTREGA

06

AJUDANTE DE PADEIRO

01

AJUDANTE DE PRODUÇÃO

02

AJUDANTE GERAL

02

APLICADOR RESIDENCIAL

02

ATENDENTE

05

ATENDENTE DE PADARIA

04

ATENDIMENTO DE CALL CENTER

135

AUXILAIR DE AÇOUGUE

15

AUXILIAR DE COZINHA
AUXILIAR DE COZINHA

03
02

PRÉ-REQUISITOS
Cursando superior em administração, informática básica,
disponibilidade matutino.
Cursando superior em farmácia, informática básica,
disponibilidade matutino.
Masculino, Ensino Fundamental completo, acima de 18
anos, com experiência de no mínimo 06 meses
comprovada em carteira, disponibilidade para trabalhar
até o horário de fechamento de loja.
Ambos os sexos, ensino fundamental completo,
experiência de no mínimo 06 meses (em atendimento e
balconista). Morador de Vitória.
Feminino, morador de Vila Velha com experiência
comprovada em carteira de no mínimo 06 meses. Para
trabalhar em restaurante de Shopping.
Feminino, morador de Vila Velha com experiência
comprovada em carteira de no mínimo 06 meses na área
hospitalar.
Feminino, acima de 18 anos, ensino fundamental
completo, experiência na área.
Com disponibilidade de horário e com experiência
comprovada na carteira (CTPS).
Masculino, ensino fundamental incompleto, sem
experiência, disponibilidade para trabalhar até o horário
de fechamento de loja.
Masculino, com experiência de no mínimo 06 meses
comprovada em carteira.
Ambos os sexos, idade entre 35 a 40 anos,ensino
fundamental completo, sem experiência, morador de
Cariacica.
Morador de Cariacica, acima de 35 anos, ensino
fundamental incompleto, com estabilidade.
CNH A, sexo masculino, ensino médio completo, com ou
sem experiência, disponibilidade e vontade de aprender.
Ensino médio, informática básica, experiência com
atendimento.
Feminino, ensino fundamental completo, morador de
Cariacica.
Ensino médio Completo, noções de Informática,
disponibilidade de Horário, carga horária de
06he20min/dia.
Ambos os sexos, idade entre 18 a 45 anos, ensino
fundamental completo, sem experiência. Disponibilidade
para trabalhar em horário de fechamento de loja,
Moradores de Cariacica, Vitória ou Vila Velha.
Ensino médio completo; experiência na área.
Acima de 18 anos, ensino fundamental completo, com
experiência de 03 meses, disponibilidade para trabalhar
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AUXILIAR DE COZINHA
AUXILIAR DE DEPÓSITO

02
10

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

06

AUXILIAR DE FARMÁCIA

02

AUXILIAR DE FRIOS

15

AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO

06

AUXILIAR DE OBRAS

10

AUXILIAR DE PADARIA

10

AUXILIAR DE PRODUÇÃO

04

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

04

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

04

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

03

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

01

BABÁ

03

BABÁ

01

BALCONISTA

04

BALCONISTA DE AÇOUGUE

10

BALCONISTA DE FRIOS

15

BALCONISTA DE PADARIA

15

no turno Diurno.
Feminino, ensino fundamental completo.
Masculino, idade entre 18 a 38, ensino fundamental
completo, experiência na área de carga e descarga,
morador de Cariacica ou Viana, disponibilidade para
trabalhar em Horário noturno.
Maior de 18 anos, experiência na função, facilidade em
trabalhar em equipe e bons conhecimentos em
informática.
Ensino médio completo, curso informática básica
(desejável).
Ambos os sexos, idade entre 18 a 45 anos, ensino
fundamental completo, sem experiência. Disponibilidade
para trabalhar em horário de fechamento de loja,
Moradores de Cariacica, Vitória ou Vila Velha.
Ambos os sexos, ensino médio completo ou cursando,
desejável experiência de no mínimo 06 meses em
limpeza.
Masculino, ensino fundamental completo, sem
experiência.
Masculino, idade entre 18 a 45 anos, ensino fundamental
completo, sem experiência. Disponibilidade para
trabalhar em horário de fechamento de loja, Moradores
de Cariacica, Vitória ou Vila Velha.
Ambos os sexos, ensino fundamental completo, sem
experiência.
Ensino fundamental completo e vivência na área
hospitalar.
Ambos os sexos, ensino fundamental incompleto, e
disponibilidade para trabalhar a noite.
Ambos os sexos, acima de 25 anos, ensino fundamental
completo e disponibilidade de horário.
Masculino – morador da serra ou Vila Velha, com
experiência na área hospitalar.
Feminino, Experiência comprovada em carteira de no
mínimo 06 meses.
Feminino, Com disponibilidade para dormir no local de
trabalho de segunda a sexta. Experiência comprovada
em carteira de no mínimo 06 meses.
Ambos os sexos, disponibilidade de horário, Idade entre
18 a 45 anos, possuir todos os documentos.
Masculino, acima de 20 anos, sem experiência.
Masculino, fundamental completo de 18 a 45 anos,
disponibilidade para trabalhar até o horário de
fechamento de loja.
Ambos os sexos, Ensino médio completo de 18 a 45 anos,
disponibilidade para trabalhar até o horário de fechamento
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de loja.
Masculino, ensino médio completo, de 18 a 30 anos.

BANHISTA
(PARA DAR BANHO EM ANIMAIS)
BARMAN

01

CAMAREIRA

04

CAPOTEIRO

01

CARPINTEIRO

05

CONFERENTE

02

COPEIRO

03

COSTUREIRA

06

COZINHEIRA

01

COZINHEIRO (A)

01

DOMÉSTICA

04

EMBALADOR
EMBALADOR

20
26

EMBALADOR

32

EMBALADOR

10

ENFERMEIRO DE UTI

04

ESTAGIÁRIO EM ENFERMAGEM

02

Ambos os sexos, cursando enfermagem.

ESTAGIÁRIO TÉCNICO EM LOGÍSTICA

01

Cursando técnico em logística; informática básica.

ESTOQUISTA

04

Sexo feminino, Experiência com estoque comprovada em
carteira, acima de 30 anos.

02

Ambos os sexos, ensino fundamental incompleto, e
disponibilidade para trabalhar a noite.
Feminino, ensino fundamental completo, idade entre 25 a
50 anos, experiência de no mínimo 06 meses comprovada
em carteira.
Ensino fundamental completo, horário de segunda a sexta,
de 08h ás 18h. Com experiência na função. Local de trabalho
Vila Velha.
Masculino, ensino fundamental completo, com experiência
de no mínimo 01 ano comprovada em carteira. (Comparecer
na empresa das 07:30 ás 10:30 ou 12:00 ás 14:00).
Masculino, ensino médio completo, disponibilidade de
horário 08:00hs ás 16:20hs, experiência de 06 a 01 ano
comprovada em carteira.
Ambos os sexos, ensino fundamental incompleto, e
disponibilidade para trabalhar a noite.
Feminino, Ensino fundamental completo, Idade entre 18 a
45 anos, com experiência.
Morador de Cariacica, feminino, com experiência
comprovada em carteira de no mínimo 06 meses na área de
self service.
Com disponibilidade de horário e com experiência
comprovada em carteira de no mínimo 01 ano.
Feminino, com experiência de 01 ano comprovada em
carteira. Morador de Vila Velha. Com disponibilidade para
dormir no local de trabalho de segunda a sexta.
Masculino, acima de 20 anos, sem experiência.
Masculino e Feminino, sem experiência morador de Vitória
Vila Velha.
Ensino fundamental completo, Masculino, de 18 a 45 anos,
Disponibilidade para trabalhar em horário de fechamento.
Ambos os sexos, idade entre 18 a 45 anos, ensino
fundamental completo, sem experiência. Disponibilidade
para trabalhar em horário de fechamento de loja,
Moradores de Cariacica, Vitória ou Vila Velha.
Curso superior em enfermagem completo; desejável pós
graduação em UTI. Necessária experiência em UTI.
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FATURISTA DE RECURSO DE GLOSA

01

Ensino médio completo, informática básica, conhecimento
com recurso de glosa e vivência na área hospitalar.

FISCAL DE LOJA – VILA VELHA

10

FISCAL DE PATRIMÔNIO

11

FREZADOR

01

GARÇOM

05

INSTALADOR DE ACESSÓRIOS
AUTOMOTIVOS
LAVADEIRA

03

LAVADOR DE VEÍCULOS

02

MECÂNICO

01

MOTORISTA CARRETEIRO

20

MOTORISTA SOCORRISTA

01

OPERADOR DE CAIXA

01

OPERADOR DE CAIXA

20

OPERADOR DE CAIXA

08

Ambos os sexos, Ensino médio completo, acima de 25 anos,
não é necessário experiência.
Ambos os sexos, desejável o curso de vigilante, sem
experiência, disponibilidade para trabalhar até o horário de
fechamento de loja.
Ensino fundamental completo, experiência mínima na
carteira; trabalha, principalmente, na execução de serviços
em linha ou série, padronizados e previamente
programados, bem com sistemas de processamentos préestabelecido através de métodos standardizados; executam
trabalhos relativos a desbastes, acabamentos,
perfilamentos, contornos, faceamentos, rebaixos, furos,
acabamentos, engrenagens, roscas e outros; lê e interpretar
desenhos técnicos, consulta tabelas, manuais e catálogos,
verificando especificações técnicas; faz cálculos de oficina;
normalmente, sabe preparar sua própria máquina, de
acordo com os trabalhos a serem efetuados na mesma;
executa tarefas afins.
Ambos os sexos, ensino fundamental incompleto, e
disponibilidade para trabalhar noite.
Masculino, com experiência na área automotiva (instalação
de: alarmes, central multimídia, etc.).
Feminino, ensino fundamental completo, idade entre 25 a
50 anos, experiência de no mínimo 06 meses comprovada
em carteira.
Ambos os sexos, ensino fundamental completo, CNH B, sem
experiência.
Com experiência de no mínimo 02 anos na área, vivência em
mecânica de semirreboques (carretas), com suspensão
pneumática, ensino médio completo.
Masculino CNH E, experiência comprovada, de no mínimo
02 anos.
Ensino médio completo; CNH D, curso de condutor de
veículos de emergência, curso de socorrista profissional.
Com disponibilidade de horário e com experiência
comprovada na carteira, no mínimo de 06 meses.
Feminino, Ensino médio completo, sem experiência,
disponibilidade para trabalhar até o horário de fechamento
de loja.
Feminino, ensino médio completo, sem experiência.

OPERADOR DE CAIXA EM FARMÁCIA

03

OPERADOR DE CAMARA FRIA

10

01

Sexo masculino, ensino médio completo, com ou sem
experiência, morador de Cariacica, disponibilidade para
trabalhar no período de13: 00h ás 21:20hs.
Masculino, idade entre 18 a 45 anos, ensino fundamental
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OPERADOR DE SALA DE MÁQUINAS

01

PADEIRO ESPECIALIZADO

01

PADEIRO PRÁTICO

01

PEDREIRO

05

REPOSITOR

10

REPOSITOR
REPOSITOR
REPOSITOR DE FRIOS

20
06
18

REPOSITOR DE MERCEARIA

36

SALGADEIRA

01

SUSHIMAN

02

TÉCNICO DE LABORATÓRIO

01

TÉCNICO EM ENFERMAGEM

25

TÉCNICO EM ENFERMAGEM

10

TÉCNICO EM ENFERMAGEM

30

TÉCNICO EM ENFERMAGEM /
IMOBILIZAÇÃO

01

TÉCNICO EM ENFERMAGEM DE UTI

10

TÉCNICO EM ENFERMAGEM FERISTA

10

TÉCNICO EM ENFERMAGEM HOME CARE

04

TOSADOR

01

VENDEDOR

03

completo, sem experiência. Disponibilidade para trabalhar
em horário de fechamento de loja, Moradores de Cariacica,
Vitória ou Vila Velha.
Masculino, com experiência de no mínimo 06 meses
comprovada em carteira.
Masculino, com experiência de 01 ano comprovada em
carteira. Vaga para o horário da tarde das 13:30h ás 21:50h.
Masculino, com experiência comprovada em carteira,
disponibilidade de horário para: 13:30h ás 21:50h.
Masculino, ensino fundamental completo, 01 ano de
experiência comprovada em carteira.
Masculino, idade entre 18 a 45 anos, ensino fundamental
completo, sem experiência. Disponibilidade para trabalhar
em horário de fechamento de loja, Moradores de Cariacica,
Vitória ou Vila Velha.
Masculino, acima de 20 anos, sem experiência.
Masculino, sem experiência.
Ensino fundamental completo, Masculino, acima de 18,
Disponibilidade para trabalhar em horário de fechamento.
Ensino fundamental completo, Masculino, acima de 18,
Disponibilidade para trabalhar em horário de fechamento.
Feminino é Necessário ter experiência comprovada em
carteira mínimo de 06 meses e em cilindro elétrico.
Masculino, Ensino médio completo, Atividades: montagem
de pratos da cozinha japonesa. Local de trabalho: Shopping
Vitória, escala: 12/36 de Segunda a Sexta.
Curso técnico em analises clinicas concluído, curso
informática básica (desejável).
Curso técnico em enfermagem completo, registro no coren,
curso de informática básica, vivência na área hospitalar –
UTI.
Desejável experiência na função de 06 meses, registro no
COREN.
Necessário ter curso técnico de enfermagem concluído,
experiência e registro no coren.
Curso técnico em enfermagem completo, curso técnico
imobilização completo, registro no coren.
Curso técnico em enfermagem completo, registro no coren
e vivência na área hospitalar – UTI.
Curso técnico em enfermagem completo, registro no coren,
curso de informática básica e vivência na área hospitalar –
UTI.
Curso técnico em enfermagem completo, registro no coren.
Masculino, ensino médio completo ter curso de tosador.
Idade: 18 a 30 anos.
Ambos os sexo, experiência com vendas/metas (desejável
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VENDEDOR (A) EXTERNO

02

VENDEDORA DE LOJA

04

VENDEDORA INTERNA

01

experiência com vendas no segmento, comprovada em
carteira).
Ambos os sexos, Profissional com boa comunicação e próatividade. Ensino médio completo e experiência mínima de
um ano comprovada em carteira.
Feminino, acima de 18 anos ensino médio completo,
morador de Vila Velha, experiência em vendas comprovada
em carteira de no mínimo 06 meses.
Feminino, acima de 18 anos, morador de Cariacica, com
experiência comprovada em carteira de no mínimo 01 ano.
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