
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Agência do Trabalhador de Cariacica 11/02/2019 a 15/02/2019 

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.  
AÇOUGUEIRO 

(SUPERMERCADOS) 
05 Ambos os sexos, ensino fundamental 

completo, experiência mínima de 06 
meses na função comprovada em 

carteira. 
 

ASSISTENTE DE 
EXPEDIÇÃO 

(TRANSPORTADORA) 
 

01 Ambos os sexos, ensino médio 
completo, experiência mínima de 06 

meses na carteira. 
 

ASSISTENTE DE 
FATURAMENTO 

(HOSPITAL)  

10 Ambos os sexos, experiência como 
assistente de faturamento em 

hospitalar mínimo de 06 meses e 
ensino médio completo. 

 
ASSISTENTE DE 
FATURAMENTO 

(HOSPITAL) 
 

01 Ambos os sexos, ensino médio 
completo, com domínio em informática 
e com experiência mínima de 01 ano 

na carteira. 
Descrição da atividade: Faturamento 
hospitalar, Home Care, assistência e 

Recurso de Glosas. 
Local de trabalho: Praia da Costa/Vila Velha 

 
AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 
(BEBEDOURO) 

 

03 Ambos os sexos, cursando superior, 
domínio com informática, experiência 

de 06 meses na função e ser morador 
de Cariacica ou Vila Velha.  
Local de trabalho: Vila Velha 

 
AUXILIAR FARMÁCIA 

(HOSPITAL) 
02 Ambos os sexos, experiência na função 

ou curso na área e ensino médio 
completo. 
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AUXILIAR MECÂNICO 
(TRANSPORTE COLETIVO) 

 

01 Ambos os sexos, ensino fundamental 
completo, com experiência de 06 

meses na função. 
 

BALCONISTA DE 
FARMÁCIA 

 

01 Ambos os sexos, ensino médio 
completo, experiência de no mínimo 03 

anos na função comprovado em 
carteira e residir em Cariacica. 

 
BARBEIRO 

(BARBEARIA) 
 

03 Ambos os sexos, CNH AB, certificado 
de qualificação exigido pela vigilância 

sanitária, MEI ou associado com 
experiência de 01 ano, com referência 
e ser morador de Cariacica, Vitória 

ou Vila Velha.  
Local de trabalho: Jardim Camburí. 

 
BOMBEIRO 

HIDRÁULICO-  
ELETRICISTA- 
(COMÉRCIO) 

 

01 Ambos os sexos, ensino fundamental 
completo, experiência de no mínimo 06 
meses na função nas áreas hidráulica e 

elétrica comprovada em carteira e 
residir em Cariacica. 

 
BORRACHEIRO 

 (FÁBRICA) 
 

01 Ambos os sexos, ensino fundamental e 
com experiência mínima de 06 meses 

na carteira. 
 

CAMAREIRA 
(MOTEL) 

 

02 Ambos os sexos, ensino fundamental 
completo com experiência de no 
mínimo 06 meses na função de 

camareira comprovada em carteira e 
residir em Cariacica, Vitória ou Vila 

Velha. 
Local de trabalho: Cariacica 

Horário de trabalho: 12x36 (escala) 
Atividades: Fazer a liberação e efetuar limpeza 

das suítes e outras dependências. 
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CHAPEIRO 
(PADARIA) 

 

01 Ambos os sexos, ensino fundamental 
incompleto, experiência mínima de 03 

meses na função em padaria, ser 
morador de Cariacica ou Vila Velha. 

Local de trabalho: Vila Velha 
 

COBRADOR 
 (TRANSPORTE 

COLETIVO) 

10 Ambos os sexos, ensino médio 
completo, não ter trabalhado no 

sistema TRANSCOL, disponibilidade 
de horário, com experiência de um ano 
na função e ser morador de Cariacica 

ou Viana. 
 

COMPRADOR 
(HOSPITAL) 

03 Ambos os sexos, experiência mínimo 
de 06 meses na função e ensino médio 

completo. 
 

CONFEITEIRO 
(SUPERMERCADOS) 

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

carteira. 
 

CONSULTOR DE 
VENDAS 

(IMOBILIÁRIA) 
 

20 Ambos os sexos, ensino médio 
completo, ter experiência em vendas 

ou telemarketing e residir na 
Cariacica, Viana e Vila Velha. 

Local de trabalho: Cariacica, Viana e Vila Velha. 
Horário: Autônomo. 

Atividade: Vendas de imóveis e atendimento ao 
cliente, atendimento receptivo e ativo. 

 
CONSULTOR DE 
VENDAS JUNIOR 

 (DISTRIBUIDORA) 

02 Ambos os sexos, desejável ensino 
médio ou superior, CNH A ou B e 
experiência mínima de 06 meses. 

Local de trabalho: Vila Velha ou Viana 
 

COSTUREIRA 
(CONFECÇÃO) 

 

02 Ambos os sexos, ensino médio 
completo e com experiência de 02 anos 

comprovada. 
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COSTUREIRA 
(CONFECÇÃO) 

 

01 Ambos os sexos, acima de 18 anos, 
ensino fundamental completo, 

experiência de no mínimo 01 ano 
comprovada em carteira, ter 

conhecimento e prática em pelo menos 
dois tipos diferentes de máquinas. 
  Residir em Cariacica ou Viana. 

Local de trabalho: Cariacica 
Horário de trabalho: 07h25 ás 17h38, Segunda 

a sexta. 
CADASTRO RESERVA 

 
DESINSETIZADOR 

 (EMPRESA) 
 

01 Ambos os sexos, ensino fundamental, 
conhecimento comprovado da NR18 e 
certificado da NR35 e com experiência 

mínima de 06 meses na carteira. 
 

ELETRICISTA 
(TRANSPORTE 

COLETIVO) 
 

02 Ambos os sexos, ensino fundamental 
completo, com experiência de 06 

meses em reparos da parte elétrica de 
ônibus. 

 
ESTÁGIO DE ENSINO 

MÉDIO 
(RECURSOS 
HUMANOS) 

 

06 Ambos os sexos, cursando o 1º ou 2º 
ano no turno matutino ou noturno e 
residir em Cariacica, Vila Velha, 

Vitória ou Serra. 
 

ESTÁGIO DE ENSINO 
MÉDIO 

(HOSPITAL) 
 

04 Ambos os sexos, cursando o 1° ou 2° 
ano do ensino médio e acima de 16 

anos. 
 

ESTÁGIO DE 
TÉCNICO EM 

ADMINISTRAÇÃO 
(RECURSOS 
HUMANOS) 

 

02 Ambos os sexos, cursando Técnico em 
Administração, turno noturno e residir 
em Cariacica, Vila Velha, Vitória ou 

Serra. 
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ESTÁGIO SUPERIOR 
DE ADMINISTRAÇÃO 

(RECURSOS 
HUMANOS) 

 

02 Ambos os sexos, cursando a partir do 
2º período do curso de Administração e 

ter conhecimento em informática. 
Local de trabalho: Vila Velha/Serra 

Horário: de segunda à sábado de 08:00h às 
13:00h 

 
FARMACEUTICO 

(DROGARIA) 
 

01 Ambos os sexos, ensino Superior 
completo em Farmácia e residir em 

Cariacica. 
 

FARMACEUTICO 
(HOSPITAL) 

02 Ambos os sexos, experiência na função 
comprovada em carteira e ensino 

superior completo na área. 
 

FATURISTA 
 (HOSPITAL) 

15  Ambos os sexos, desejável 
experiência como faturista hospitalar 
mínimo de 06 meses, ensino médio 

completo. 
 

FORNEIRO 
(PADARIA) 

 

01 Ambos os sexos, ensino fundamental 
incompleto, experiência mínima de 03 

meses na função em padaria, ser 
morador de Cariacica ou Vila Velha. 

Local de trabalho: Vila Velha 
 

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. 

 
INSTALADOR DE TV 

A CABO, INTERNET E 
TELEFONE. 

(COMÉRCIO) 
 

20 Ambos os sexos, ensino médio 
completo, necessário ter o certificado 

na área de telecomunicação, 
experiência mínima de 06 meses na 

função comprovado em carteira e 
CNHB. 

Local de trabalho: Grande Vitória. 
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LANTERNEIRO 
(TRANSPORTE 

COLETIVO) 
 

01 Ambos os sexos, ensino fundamental 
completo, com experiência de 06 

meses com solda, troca de chapas 
metálicas, esmerilha mento, corte e 

desempeno de estruturas. 
 

MECÂNICO 
AUTOMOTIVO 

(OFICINA MECÂNICA) 

01 Ambos os sexos, ensino médio 
completo, com experiência de 01 ano 

na carteira e CNH B. 
Para trabalhar em Vitória. 

 
MECÂNICO DE 

MOTOS 
(OFICINA) 

 

01 Ambos os sexos, ensino fundamental 
incompleto, experiência de no mínimo 
06 meses na função comprovado em 

carteira, necessário ter carteira de 
motorista categoria AB ou B. 

Atividade: Serviço em geral em motocicletas, 
motor completo, elétrica em geral, serviços 

rápidos. 
 
 

MOLEIRO 
(TRANSPORTE 

COLETIVO) 
 

01 Ambos os sexos, ensino fundamental 
completo, com experiência de 06 

meses em suspensão e troca de molas. 
 

MOTORISTA 
CARRETEIRO 

(TRANSPORTADORA) 
 

13 Ambos os sexos, ensino fundamental 
completo, experiência de no mínimo 01 
ano na função comprovada em carteira 

e possuir CHN “E”. 
 
 

MOTORISTA DE 
ÔNIBUS 

 (TRANSPORTE 
COLETIVO) 

10 Ambos os sexos, ensino médio 
completo, curso de transporte coletivo 
de passageiro, não ter trabalhado no 
sistema TRANSCOL, disponibilidade 

de horário, CNH D, com experiência de 
um ano na função e ser morador de 

Cariacica ou Viana. 
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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. 
Cadastro reserva 

 
OPERADOR DE 

CAIXA 
(PADARIA) 

 

01 Ambos os sexos, ensino médio 
completo, facilidade com cálculos, 

experiência mínima de 06 meses na 
função, ser morador de Cariacica ou 

Vila Velha. 
 

OPERADOR DE 
TELEMARKETING 

ATIVO 
(TELECOMUNICAÇÃO) 

  
 

20 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. 

 
PADEIRO 

(SUPERMERCADOS) 
05 Ambos os sexos, ensino fundamental 

incompleto, experiência mínima de 06 
meses na função comprovada em 

carteira. 
 
 

PIZZAIOLO 
(SUPERMERCADOS) 

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

carteira. 
 

PROMOTOR DE 
VENDAS 

 (DISTRIBUIDORA) 

02 Ambos os sexos, desejável ensino 
médio, CNH A ou B e experiência 

mínima de 06 meses. 
Local de trabalho: Vitória 

 
REPRESENTANTE DE 

ATENDIMENTO 
(TELECOMUNICAÇÃO) 

 

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

informática, desejável experiência e ter 
disponibilidade de horário. 

CADASTRO RESERVA 
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SALGADEIRA 
(LANCHONETE) 

 

01 Ambos os sexos, ensino fundamental 
completo e com experiência de 03 anos 

na carteira. 
 

TECNICA EM 
NUTRIÇÃO 

(COMÉRCIO DE 
ALIMENTOS) 

 

01 Ambos os sexos, curso técnico em 
nutrição, experiência de 02 anos na 

carteira e ser morador da Serra. 
 
 

TÉCNICO DE 
ENFERMAGEM 

(HOSPITAL) 
 

01 Ambos os sexos, curso Técnico 
completo, Coren ativo e desejável 

experiência. 
Local de trabalho: Serra. 

 
 

TÉCNICO EM 
ENFERMAGEM 

(HOSPITAL) 
 

12 Ambos os sexos, curso de técnico de 
enfermagem, escala 12x36 e com 
experiência mínima de 01 ano na 

carteira.  
Local de trabalho Grande Vitória 

 
TÉCNICO 

INSTALADOR 
 (COMÉRCIO) 

02 Ambos os sexos, ensino médio 
completo, desejável experiência (O 

candidato receberá treinamento) CNH 
AB e ser morador de Cariacica ou 

Vila Velha. 
Local de trabalho: Vila Velha 

 
TELEFONISTA 

(HOSPITAL) 
04 Ambos os sexos, experiência mínimo 

de 06 meses na função, desejável na 
área hospitalar e ensino médio 

completo. 
 

VENDEDOR 
EXTERNO 

(COMÉRCIO)  

01 Ambos os sexos, ensino médio 
completo, ter experiência comprovado 
em carteira de 06 meses na função e 

ter moto própria. 
 
 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Agência do Trabalhador de Cariacica 11/02/2019 a 15/02/2019 

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 PARA 
PESSOAS COM 
DEFICIÊNCIA 

 

QUA PRÉ-REQUISITOS FORNECIDOS 
PELAS EMPRESAS, A 

EXPERIÊNCIA TEM QUE SER 
COMPROVADA EM CARTEIRA E 

POSSUIR LAUDO MÉDICO. 
 

AUXILIAR DE 
COZINHA 

 (SHOPPING) 

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

função. 
 

AUXILIAR 
(TRANSPORTADORA) 

 

03 PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
Ambos os sexos, ensino fundamental 
completo, desejável experiência na 
função e ter noções de informática. 

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

 
CADASTRO RESERVA 

 
 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 

(INDÚSTRIA) 
 

01 PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
Ambos os sexos, ensino médio 

completo e experiência mínima de 06 
meses.  

VENDEDOR 
EXTERNO 

(COMÉRCIO) 

02 Ambos os sexos, ensino fundamental 
completo, necessário ter CNH B e 

residir na Cariacica ou Viana. 
Local de trabalho: Cariacica. 
Horário: 07:00 às 18:00 horas. 

 
 

VENDEDORA 
(PAPELARIA)  

 

02 Ambos os sexos, ensino fundamental 
completo, experiência mínima de 02 
anos na função como vendedora de 

papelaria e ser morador de Cariacica 
ou Serra. 

Para trabalhar na Serra. 
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AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 

(TELECOMUNICAÇÃO) 
 

10 PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
Ambos os sexos, com ou sem 

experiência e ensino médio completo. 
Local: Vitória. 

 
AUXILIAR DE LOJA 

(FARMÁCIA) 
 

01 PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
Ambos os sexos, ensino médio 

completo, desejável experiência. 
Para trabalhar em Vila Velha. 

 
AUXILIAR DE 
MARKETING 
(INDÚSTRIA) 

 

01 PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
Ambos os sexos, ensino médio 

completo, desejável experiência, 
necessário ter CNH B e ser morador 

próximo à empresa. 
Local de trabalho: Cariacica/ES. 

Atividades: Zelar pelos materiais de 
merchandising, buscando sempre disponibilizar e 

atender a necessidade do mercado, vendas e 
trade. Orientar e utilizar corretamente as marcas 

no mercado. Acompanhar o trabalho dos 
vendedores nos pontos de venda, visando 

auxiliar a exposição. Efetuar o acompanhamento 
da forma de utilização dos equipamentos de 

refrigeração junto ao mercado, visando o 
atendimento do contrato de comodato. 

 
AUXILIAR DE 
PRODUÇAO 
(INDUSTRIA) 

 

01 PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
Ambos os sexos, ensino fundamental 

completo, desejável experiência e 
residir em Viana ou Cariacica. 

Local de trabalho: Viana. 
Atividades: auxiliar no processo de produção, 

podendo embalar, colocar e retirar latas dos 
cestos, em pé, limpeza do local, etc. 

Horário: 44h semanais. 
  
 

AUXILIAR DE 
SERVIÇOS GERAIS 

(CONCESSIONÁRIA) 
 

01 PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
Ambos os sexos, ensino fundamental 
completo e experiência mínima de 06 

meses. Local de trabalho Viana. 
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CONFERENTE 
(DISTRIBUIDORA) 

 

01 PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
Ambos os sexos, com ensino médio 

completo, desejável experiência como 
carga e descarga ou conferente e ser 

morador próximo à empresa. 
 

CONFERENTE DE 
MERCADORIAS 

(DISTRIBUIDORA) 
 

01 PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
Ambos os sexos, ensino fundamental 

completo, com experiência de no 
mínimo 06 meses na função, 

conhecimento em sistema SAP. 
Local de trabalho: Viana/ES. 

Atividade: Conferir de forma precisa as 
mercadorias recebidas e que serão expedidas, 

proporcionando exatidão para o entregador e ao 
inventário físico da empresa. 

 
MOVIMENTADOR DE 

MERCADORIAS 
(DISTRIBUIDORA) 

 

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

carteira.  
Local de trabalho: Viana/ES. 

Atividade: Profissional responsável por efetuar 
descarga, armazenagem, reabastecimento, 

separação, arrumação e carregamento de todas 
as mercadorias comercializadas pela empresa. 

 
OPERADOR DE 
ATENDIMENTO 

(CONCESSIONÁRIA) 
 

02 PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
Ambos os sexos, ensino médio 

completo, ser morador de Cariacica ou 
Viana, desejável experiência em 

telemarketing.  
Para trabalhar meio período. 

 
OPERADOR DE 
MÁQUINAS DE 

SORVETE 
 (SHOPPING) 

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

função. 
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OPERADOR DE 
TELEMARKETING 

ATIVO 
(TELECOMUNICAÇÃO) 

 

13 PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
Ambos os sexos, ensino médio 

completo ou cursando, necessário 
experiência com vendas comprovada 

em carteira, maiores de 18 anos e 
residir na Grande Vitória. 

Local: Vitória. 
Horário de trabalho: 9h às 15h ou 15h às 21h, 
segunda a sexta e aos sábados de 10h às 16h. 

 
PROMOTOR DE 

VENDAS 
(DISTRIBUIDORA) 

 

02 PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
Ambos os sexos, com ensino médio 

completo, desejável experiência, 
CNHA, desejável moto própria e ser 

morador próximo a empresa. 
 

REPRESENTANTE DE 
ATENDIMENTO 

(TELECOMUNICAÇÃO) 
 

27 PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
Ambos os sexos, ensino médio 

completo, necessário ter noções de 
informática, desejável experiência e ter 

disponibilidade de horário. 
 

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. 
 

 


