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OCUPAÇÃO 
 

Vagas 

Limites 

de 

Cartas 

CBO/ 

Código 

da vaga 

Vendedor de serviços- Vaga para trabalhar em 
guarapari, ensino fundamental incompleto, experiência 
na função de no minímo 6 meses (Desejável 24 meses) 
Vaga exclusiva para moradores de guarapari. 

12 20 524105/ 
Nº5978682 

Mestre de obras- Vaga para trabalhar em guarapari, 
ensino fundamental incompleto, CNH B, experiência na 
função comprovada em CTPS de no minímo 6 meses 
(Desejável 24 meses) Vaga exclusiva para moradores 
de guarapari. 

06 12 710205/ 
Nº5978502 

Meio oficial pedreiro- Vaga para trabalhar em 
guarapari, ensino fundamental incompleto, experiência 
na função comprovada em CTPS de no minímo 6 meses 
(Desejável 12 meses) Vaga exclusiva para moradores 
de guarapari. 

12 25 715210/ 
Nº5978579 

Oficial pedreiro- Vaga para trabalhar em guarapari, 
ensino fundamental incompleto, experiência na função 
comprovada em CTPS de no minímo 6 meses 
(Desejável 24 meses) Vaga exclusiva para moradores 
de guarapari. 

12 25 715210/ 
Nº5978579 

Ajudante geral-Vaga para trabalhar em guarapari, 
ensino fundamental incompleto, experiência na função 
comprovada em CTPS de no minímo 6 meses 
(Desejável 12 meses) Vaga exclusiva para moradores 
de guarapari. 

15 30 717020/ 
Nº5978641 

 Corretor de imóveis- Vaga para trabalhar em 
Guarapari, experiência na função comprovada  em 
CTPS de no mínimo 6 meses, ensino médio completo, 
CNH B, vaga exclusiva para moradores de Guarapari. 

08 20 354605/ 
N° 5978672 



Engenheiro civil (estágio)- Vaga para trabalhar em 
Guarapari, esta cursando engenharia civil, vaga 
exclusiva para moradores de Guarapari. 

02 08 214205/ 
N° 5978567 

Decorador de interiores- Vaga para trabalhar em 
Guarapari, experiência na função (desejável em CTPS) 
de no mínimo 6 meses, ensino médio completo, cnh a, 
vaga exclusiva para moradores de Guarapari. 

05 10 262905/ 
Nº 5978331 

Técnico de edificações- Vaga para trabalhar em 
Guarapari, experiência na função comprovada em CTPS  
de no mínimo 6 meses, ensino médio completo, CNH B, 
vaga exclusiva para moradores de Gurapari. 

06 10 312105/ 
N° 5978405 

 Arquiteto de edificações (estágio)- Vaga para 
trabalhar em Guarapari, cursando arquitetura, vaga 
exclusiva para moradores de Guarapari. 

04 10 214105/ 
N° 5978524 
 

Engenheiro civil- Vaga para trabalhar em Guarapari, 
experiência na função comprovada em CTPS de mínimo 
6 meses (Desejável 24 mese, superior completo em 
engenharia civil, CNH B, vaga exclusiva para moradores 
de Guarapari. 

03 10 214205/ 
N°5978506 
 

Mecânico de manutenção de maquinas industrial- 

Vaga temporaria 120 dias em Itaipava, Ensino médio 
completo, experiência na função comprovada em CTPS 
de no minímo 12 meses (Desejável 24 meses) 
Desejável e diferencial em equipamentos de dragagem, 
vaga exclusiva para moradores de Itapemirim, Piúma e 
Anchieta.  

01 06 911305/ 
Nº5976740 

Encarregado de obras civil- Vaga temporaria 120 dias 
em Itaipava, Ensino fundamental completo, CNH B, 
experiência na função comprovada em CTPS de no 
minímo 12 meses (Desejável 24 meses), vaga exclusiva 
para moradores de Itapemirim, Piúma e Anchieta. 

01 05 710205/ 
Nº5976597 

Soldador- Vaga temporaria 120 dias em Itaipava, 
Ensino fundamental completo, experiência na função 
comprovada em CTPS de no minímo 12 meses 
(Desejável 24 meses) realizar acabamentos de peças e 
estruturas metálicas, vaga exclusiva para moradores de 
Itapemirim, Piúma e Anchieta. 

01 05 724315/ 
Nº5976839 



Ajudante de obras- Vaga temporaria 120 dias em 
Itaipava, Ensino fundamental imcompleto, experiência 
na função comprovada em CTPS de no minímo 06 
meses (Desejável 12 meses), vaga exclusiva para 
moradores de Itapemirim, Piúma e Anchieta. 

02 06 717220/ 
Nº5976854 

Escriturário de obras- Vaga temporaria 120 dias em 
Itaipava, Ensino médio completo, experiência na função 
comprovada em CTPS de no minímo 12 meses 
(Desejável 24 meses), Serviços administrativos, controle 
de ponto, controle de estoque, NF s, admissão de 
funcionarios, vaga exclusiva para moradores de 
Itapemirim, Piúma e Anchieta. 

01 05 411005/ 
Nº5976960 

Carpinteiro- Vaga para trabalhar em Anchieta, ser 
alfabetizado, experiência na função de no minímo 12 
meses (Desejável em CTPS) Vaga exclusiva para 
moradores de Guarapari, Anchieta e Piúma. 

03 10 715505/ 
Nº5971861 

Ajudante refrigeração (Intalação) Vaga para trabalhar 
em Anchieta, ensino fundamental completo, Desejável 
experiência na função, vaga exclusiva para moradores 
de Guarapari, Anchieta e Piúma. 

02 05 725705/ 
Nº5860324 

Técnico refrigeração (Intalação) Vaga para trabalhar 
em Anchieta, ensino fundamental completo, experiência 
na função (desejável em CTPS, declaração empregador 
ou MEI, vaga exclusiva para moradores de Guarapari, 
Anchieta e Piúma. 

01 05 725705/ 
Nº5860324 

Marinheiro auxiliar de convés- Vaga temporária 120 
dias para trabalhar em Itaipava, ensino fundamental 
completo possuir carteira de marítimo, disponibilidade 
para dormir no local de trabalho, vaga exclusiva para 
moradores de Itapemirim, Piúma e Anchieta. 

01 05 782730/ 
Nº5971389 

Moço de maquinas- Vaga temporária 120 dias para 
trabalhar em Itaipava, ensino fundamental completo 
possuir carteira de marítimo, disponibilidade para dormir 
no local de trabalho, vaga exclusiva para moradores de 
Itapemirim, Piúma e Anchieta. 

01 05 782720/ 
Nº5971410 

Operador de draga- Vaga temporária 120 dias para 
trabalhar em Itaipava, ensino fundamental ou 4º série 
completa, possuir carteira de marítimo, disponibilidade 

01 05 782105/ 
Nº5971475 



para dormir no local de trabalho vaga exclusiva para 
moradores de Itapemirim, Piúma e Anchieta. 

Operador de escavadeira- Vaga temporária 120 dias 
para trabalhar em Itaipava, disponibilidade para dormir 
no local de trabalho, ensino fundamental incompleto, 
CNH C, vaga exclusiva para moradores de Itapemirim, 
Piúma e Anchieta. 

01 05 715115/ 
Nº5971525 

Operador de trator de esteira- Vaga temporária 120 
dias para trabalhar em Itaipava, ensino fundamental 
incompleto, CNH C, disponibilidade para dormir local de 
trabalho, vaga exclusiva para moradores de Itapemirim, 
Piúma e Anchieta. 

01 05 715130/ 
Nº5971540 

Mecânico de manutenção - Vaga para trabalhar em 
Anchieta, experiência comprovada em ctps de no 
mínimo 6 meses, ensino médio completo, genero 
masculino, vaga exclusiva para moradores de Anchieta. 

02 06 911305 
/ 

Nº5968375 

Soldador tig 1 - Vaga para trabalhar em Anchieta, 

experiência comprovada em ctps de no mínimo 6 
meses, ensino médio completo, genero masculino, vaga 
exclusiva para moradores de Anchieta. 

02     06 724315 
/ 

Nº5968466 

Caldereiro  - Vaga para trabalhar em Anchieta, 
experiência comprovada em ctps de no mínimo 6 
meses, ensino médio completo, genero masculino, vaga 
exclusiva para moradores de Anchieta. 

02      06  724410 
/ 

Nº5968434 

Secretaria executiva- Vaga para trabalhar em Anchieta, 
ensino superior incompleto, experiência na função 
comprovada em CTPS de no mínimo 2 anos, vaga 
exclusiva para moradores de Anchieta e Piúma. 

02 05 252305/ 
N°5963877 

Técnico planejamento- Vaga para trabalha em 
Anchieta, ensino técnico ou superior na área, 
enperiência na função comprovada em CTPS de no 
mínimo 2 anos (desejável 4 anos) Vaga exclusiva para 
moradores de Gurapari, Anchieta e Piúma. 

01 05 391125 
Nº391125 

Balconista de farmacia- Vaga para trabalhar em 
Guarapari, ensino fundamental completo, experiência na 
função comprovada em CTPS de nomínimo 6 meses, 
vaga exclusiva para moradores de Guarapari e 
Anchieta. 

03 10 521140/ 
N°521140 



Carpinteiro- Vaga para trabalhar em Iconha, ensino 
fundamental completo, experiência na função 
comprovada em CTPS de no minímo 12 meses, vaga 
exclusiva para moradores de Guarapari, Anchieta e 
Piúma. 

01 03 715505/ 
Nº5958402 

Topógrafo- Vaga para trabalhar em Iconha, ensino 
médio completo, CNH B, exeriência na função de no 
minímo 12 meses (Desejável 24 meses), vaga exclusiva 
para moradores de Guarapari, Anchieta e Piúma. 

01 03 312320/ 
N°5958340 

Oficial pedreiro- Vaga para trabalhar em Iconha, ensino 
fundamental completo, experiência na função 
comprovada em CTPS de no minímo 12 meses, vaga 
exclusiva para moradores de Guarapari, Anchieta e 
Piúma.  

01 03 715210/ 
Nº5958389 

Moto-Boy- Vaga para trabalhar pizzaria em Iriri, ensino 
médio completo, CNH A, experiência na função, vaga 
exclusiva para moradores de Anchieta e Piúma.  

01 05 782310/ 
Nº5957363 

Camareira- Vaga para trabalhar pousada em Anchieta, 
alfabetizado, experiência na função comprovada em 
CTPS, vaga exclusiva para moradores de Anchieta. 

01 05 512105/ 
Nº5955888 

Encarregado Dep. Pessoal - Vaga para trabalhar em 
Guarapari, superior completo em administração, Rh ou 
finanças, experiência comprovada em CTPS de no 
mínimo 24 meses na área de DP (fechamento folha de 
pagamento, esocial, calculo de recisão, ferias e 13º 
salario) idade de 25 a 40 anos, vaga exclusiva para 
moradores de Guarapari. 

01 
 

03 142210 
/ 

Nº5941628 

Chapeiro- Vaga para trabalhar em Guarapari, 
alfabetizado, experiência na função não sendo 
necessario em CTPS, Vaga exclusiva para moradores 
de Guarapari. 

01 05 724415 
/ 

N°5940418 

 
TOTAL 
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                                          ATENÇÃO! 

ATENDIMENTO PRESENCIAL DAS 08h ÀS 17h. OBS: 
SOMENTE SERÃO ATENDENDIDAS AS PESSOAS 
QUE ESTIVEREM MUNIDAS DE TODA 
DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PELA VAGA EM ABERTO 
E ESTIVEREM DENTRO DAS ESPECIFICAÇÕES 
EXIGIDAS PELO EMPREGADOR. 

TRAZER CURRÍCULO ATUALIZADO COM FOTO 
CONSTANDO NUMERO DE PIS;IDENTIDADE, CPF OU 
HABILITAÇÃO, CERTIFICADOS DE CURSOS QUANDO 
EXIGIDOS NA DESCRIÇÃO DA VAGA,DECLARAÇÃO 
ESCOLAR, COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM SEU 
NOME (CASO SEJA CASA ALUGADA, TRAZER O 
CONTRATO DE ALUGUÉL), CARTEIRA DE TRABALHO 
(FÍSICA OU DIGITAL) E CARTÃO DA FAMÍLIA (ESF).  

AS VAGAS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÃO SEM 
AVISO PRÉVIO. 

 PARA CADA VAGA EXISTE, UM LIMITE DE 
ENCAMINHAMENTO ESPECIFICADO PELA 
EMPRESA.  



Endereço: Av. Marechal Deodoro da Fonseca, S/N - 
Centro, Anchieta/ES |CASA DO CIDADÃO, Telefone: (28) 
3536- 3488 


