PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Municipal de Cidadania e Trabalho
Agência do Trabalhador de Cariacica 06/10/2014 A 10/10/2014
VAGAS
QUA
PRÉ-REQUISITOS
Masculino, ensino fundamental completo, acima
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de 18 anos, com experiência de no mínimo seis
meses comprovada em carteira, disponibilidade
para trabalhar até o horário de fechamento de
loja.
Ambos os sexos, ensino fundamental completo,
experiência de no mínimo seis meses (em
atendimento e balconista).
Feminino, morador de Vila Velha com
experiência comprovada em carteira.
Masculino, ensino fundamental completo,
experiência com carga e descarga.
Masculino, ensino fundamental incompleto,
acima de 30 anos, estabilidade em carteira.
Trabalhar em produção de alumínio.
Obs.: para a entrevista é necessário levar
todas as carteiras profissionais.
Masculino, ensino fundamental incompleto,
realizar trabalhos de limpeza, manutenção e
conservação, ajudar nas atividades produtivas
da empresa; abastecer com peças os postos de
montagem, auxiliar na colocação de peças
pesadas nos gabaritos de montagem, abastecer
com ferramentas e afins aos montadores,
pintores e outros. Auxiliar os montadores na
montagem de peças. Acabamentos, e cortes de
materiais e aperto de parafusos. Sempre
acompanhado de um profissional do setor ao
qual trabalha.
Masculino, com experiência mínima de seis
meses comprovada em carteira.
Ensino fundamental completo, sem experiência,
18 a 50 anos, masculino.
Ambos os sexos, idade até 55 anos, morador de
Cariacica, disponibilidade de horário.
Ambos os sexos, morador de Vila Velha, idade
até 40 anos, disponibilidade de horário.
CNH A, sexo masculino, ensino médio
completo, com ou sem experiência,
disponibilidade e vontade de aprender.
Masculino, ensino fundamental incompleto,
experiência mínima de seis meses comprovada
em carteira.
Masculino, idade entre 30 a 45 anos, ensino
médio completo, experiência mínima 06 meses
comprovada em carteira.
Ambos os sexos, ensino médio completo,
mínimo de um ano em Call Center, SAC, ou
relacionado a atendimento cliente.
Ambos os sexos, a partir de 16 anos
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(matriculado na escola, e em horário
matutino/noturno) ou maior de 18 anos,
cursando Ensino Médio.
Ensino médio Completo, noções de Informática,
acima de 18 anos, sem experiência,
disponibilidade de horário, carga horária de
06he20min/dia.
Ambos os sexos, ter idade mínima 26 anos,
experiência profissional na área, informática
básica, segundo grau completo.
Feminino, ensino fundamental completo.
Acima de 18 anos, ensino fundamental
completo, com experiência de três meses,
disponibilidade para trabalhar no turno diurno.
Masculino, morador de Cariacica ou Viana,
Idade de 18 a 40 Anos; Ensino Fundamental
completo, com ou sem experiência,
Disponibilidade para trabalhar no turno da noite.
Masculino, 40 a 50 anos, ensino fundamental
completo, sem experiência.
Turno B: das 13h48 às 22h, de segunda a
sábado.
Turno C: das 21h40 às 6h, de segunda a
domingo, com folga aos sábados.
Feminino, ensino médio completo ou cursando.
Desejável experiência de, no mínimo, seis
meses em limpeza.
Ensino fundamental completo, sem experiência,
18 a 50 anos, masculino.
Ambos os sexos, a partir de 18 anos, ensino
médio completo, experiência mínima de seis
meses na função e residir em Cariacica ou Vila
Velha.
Masculino, sem experiência.
Masculino, 40 a 50 anos, ensino fundamental
completo, sem experiência.
Turno B: das 13h48 às 22h, de segunda a
sábado.
Turno C: das 21h40 às 6h, de segunda a
domingo, com folga aos sábados.
Ambos os sexos, disponibilidade de horário e
com experiência comprovada na carteira no
mínimo de seis meses.
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Feminino, ensino fundamental incompleto.
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AUXILIAR DE SERVIÇOS
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Ambos os sexos, ensino fundamental
incompleto, e disponibilidade para trabalhar a
noite.
Ambos os sexos, morador de Vila Velha, com
experiência.
Feminino, com experiência para trabalhar em
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salão de beleza.
GERAIS
Ambos
os
sexos,
idade de 18 a 45 anos, ensino
AUXILIAR DE SERVIÇOS
01
fundamental completo, sem experiência.
GERAIS
Feminino,
experiência comprovada em carteira
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de no mínimo seis meses.
Feminino, com disponibilidade para dormir no
local de trabalho, de segunda a sexta.
Experiência comprovada em carteira de no
mínimo seis meses.
Ambos os sexos, disponibilidade de horário das
13:30h às 21:50h. Idade de 18 a 45 anos,
possuir todos os documentos.
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 de loja.
Ambos os sexos, ensino fundamental
incompleto, e disponibilidade para trabalhar a
noite.
Experiência na função
Feminino e com experiência
Feminino e com experiência
Masculino, ensino fundamental completo, com
experiência de no mínimo um ano comprovada
em carteira.
Ambos os sexos, ensino fundamental
incompleto, e disponibilidade para trabalhar a
noite.
Feminino, com experiência na função.
Ambos os sexos, com disponibilidade de horário
e com experiência comprovada na carteira de
um ano.
Ambos os sexos, para trabalhar no shopping
Vitória e Praia da Costa, experiência em
carteira.
Ambos os sexos, para trabalhar no shopping
Moxuara, horário 14h30min as 23h00min (ter
disponibilidade para horário de Shopping).
Com experiência na função
Feminino, com experiência comprovada em
carteira, e disponibilidade de horário (Shopping
Vitória).
Feminino, com experiência de um ano
comprovada em carteira. Morador de Vila Velha.
Com disponibilidade para dormir no local de
trabalho de segunda a sexta.
Ensino fundamental completo, sexo masculino,
de 18 a 45 anos, com disponibilidade para
trabalhar em horário de fechamento.
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Ensino fundamental completo, sexo masculino,
EMBALADOR
20
de 18 a 45 anos, com disponibilidade para
trabalhar em horário de fechamento.

ENCARREGADO DE PADARIA

01

Ensino médio completo e conhecimentos de
excel, experiência no ramo de alimentos e
liderança de equipes. Executar serviços de
apoio à área de vendas e estagiários,
supervisionar todas as atividades dos
balconistas, atendimento a clientes, controle
da produção e atendimento a fornecedores,
substituir o gerente quando necessário.

ESTAGIÁRIO DE
ADMINISTRAÇÃO OU
GESTÃO COMERCIAL
ESTAGIÁRIO DE
ADMINISTRAÇÃO

01

Ambos os sexos, 1° ou 2 ° período do curso na
área, acompanhar e gerenciar contratos,
controle de agenda de consultores.

02

ESTAGIÁRIO TÉCNICO DE
ENFERMAGEM
ESTOQUISTA

05

Masculino, conhecimento em excel, estudante
de administração de empresas, passar
informações do operacional para o RH
(informações que impactam na folha de
pagamento e benefícios).
Cursando técnico de enfermagem e curso de
informática básica.

FISCAL DE LOJA – VILA
VELHA
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GARÇOM
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Ambos os sexos, ensino médio completo, acima
de 30 anos, e experiência com estoque,
conferencia ou armazenagem.
Ambos os sexos, ensino médio completo, acima
de 25 anos, não é necessário experiência.
Disponibilidade para trabalhar em horário de
fechamento.
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 pré-estabelecido 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.
Masculino, ensino fundamental incompleto com ou
sem experiência.

Ambos os sexos, ensino fundamental
incompleto, e disponibilidade para trabalhar
noite.
Experiência na função.
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Sexo masculino, CNH AB, disponibilidade para
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02
INSPETOR DE PORTARIA

02

INSTALADOR DE
ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS
INSTALADOR DE
EQUIPAMENTOS
ELETRÔNICOS

03

JARDINEIRO

02

LANTERNEIRO

01

LAVADOR/LUBRIFICADOR

01

LAVADOR DE VEÍCULOS

01

MANICURE

01

MANICURE E PEDICURE
MAQUIADORA
MASSAGISTA ACUMPUTURA
MEIO OFICIAL DE COZINHA

05
01
02
01

MOTORISTA CARRETEIRO

20

MOTORISTA DE ENTREGA

10

OPERADOR DE CAIXA

01

OPERADOR DE CAIXA

03

OPERADOR DE CAIXA

20

PADEIRO

02

PADEIRO ESPECIALIZADO

02

01

trabalho noturno, experiência na área e
conhecimento da região da Grande Vitória.
Sexo masculino, CNH AB, disponibilidade para
trabalho noturno, experiência na área e
conhecimento da região da Grande Vitória.
Masculino, com experiência na área automotiva
(instalação de: alarmes, central multimídia, etc.).
Ambos os sexos, ensino médio completo,
desejável técnico em eletrônica cursando ou
completo, ter habilitação, desejável experiência
com instalações elétricas e eletrônicas, alarme e
CFTV e disponibilidade para viajar no território
do Espírito Santo.
Ensino fundamental completo e experiência na
área.
Masculino, com experiência na área de veículos
a diesel.
Masculino, idade entre 25 a 45 anos, ensino
fundamental incompleto, experiência mínima de
seis meses comprovada em carteira.
Ensino fundamental completo, ambos os sexos.
Experiência e referência na área, ter curso, e
que tenha experiência em fazer unha de gel e
alongamento.
Feminino e com experiência
Feminino e com experiência
Feminino e com experiência
Ambos os sexos, para trabalhar no Shopping
Vitória, com experiência comprovada em
carteira. (Disponibilidade para horário de
Shopping).
Masculino CNH E, experiência comprovada, de
no mínimo dois anos.
Ensino médio completo, experiência como
motorista CNH D, para dirigir caminhão de
entrega de produtos na Grande Vitória.
Ambos os sexos, ensino fundamental completo,
com experiência e disponibilidade para trabalhar
a noite.
Com disponibilidade de horário e com
experiência comprovada na carteira, no mínimo
de seis meses.
Feminino, ensino médio completo, sem
experiência, disponibilidade para trabalhar até o
horário de fechamento de loja.
Ensino fundamental completo, masculino, de 18
a 45 anos, disponibilidade para trabalhar em
horário de fechamento.
Masculino, com experiência de um ano
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PADEIRO PRÁTICO
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UTI

10
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FERISTA
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comprovada em carteira. Vaga para o horário da
tarde das 13h30 ás 21h50
Masculino, com experiência comprovada em
carteira, disponibilidade de horário das13:30h
ás 21:50h.
Experiência mínima de um ano na CTPS e
ensino fundamental completo.
Feminino, noção de informática, idade de 18 a
50 anos, horário de 12h40 às 21h, ensino
fundamental completo.
Feminino e com experiência
Masculino, ensino fundamental completo, sem
experiência, 18 a 50 anos, masculino.
Ambos os sexos, sem experiência.
Disponibilidade para trabalhar em horário de
fechamento.
Ensino fundamental completo, Masculino, acima
de 18 anos, disponibilidade para trabalhar em
horário de fechamento.
Masculino, ensino fundamental completo, sem
experiência, de 18 a 50 anos, masculino.
Ensino fundamental completo, masculino, acima
de 18 anos, disponibilidade para trabalhar em
horário de fechamento.
Ensino fundamental completo

Ensino médio completo e conhecimentos
em excel, experiência no ramo de alimentos
e liderança de equipes. Executar serviços
de apoio à área de vendas e estagiários,
supervisionar todas as atividades dos
balconistas, atendimento a clientes, controle
da produção e atendimento a fornecedores,
substituir o gerente quando necessário.
Desejável experiência de seis meses na função
e registro no Coren.
Necessário ter curso técnico de enfermagem
concluído, experiência e registro no Coren.
Curso técnico em enfermagem completo,
registro no Coren, curso de informática básica e
vivência na área hospitalar.
Curso técnico em enfermagem completo, curso
técnico imobilização completo e registro no
Coren.
Curso técnico em enfermagem completo,
registro no Coren e vivência na área hospitalar
de UTI
Curso técnico em enfermagem completo,
registro no Coren, curso de informática básica e
vivência na área hospitalar.
UTI
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Ambos os sexos, a partir de 18 anos, curso
TÉCNICO EM ENFERMAGEM
10
TÉCNICO EM ENFERMAGEM
HOME CARE
VENDEDOR

08

VENDEDOR (A) EXTERNO

02

VENDEDORA INTERNA

02

VENDEDOR DE BALCÃO

01

VENDEDOR EXTERNO

02

ZELADORA

01

ZELADORA

01

05

técnico em enfermagem, sem experiência, para
trabalhar em Cariacica.
Curso técnico em enfermagem completo,
registro no Coren.
Ambos os sexos, desejável experiência com
vendas no comércio varejista, comprovada em
carteira.
Ambos os sexos, profissional com boa
comunicação e pró-atividade. Ensino médio
completo e experiência mínima de um ano
comprovada em carteira.
Feminino, ensino médio completo, ter boa
fluência verbal, disponibilidade, vontade de
aprender, comunicativa, ter domínio do office,
ser organizada e facilidade de lidar com
pessoas.
Masculino, ensino médio completo. Com
conhecimento em autopeças, noções de
informática básica.
Ambos os sexos, ensino médio completo,
dinâmico, boa dicção, com experiência em
vendas.
Experiência em limpeza geral (salas de
escritório, banheiros, guaritas, etc.).
Experiência em limpeza geral e saber fazer café
para fornecimento aos colaboradores de manhã.
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