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Semana começa com 2.324 vagas
No Estado, há chances
para vendedores,
engenheiros e outros
profissionais de
diferentes níveis
de escolaridade

Thaíssa Dilly

A semana inicia com 2.324 va-
gas de emprego abertas em
todo o Estado, com chances

para profissionais de diferentes ní-
veis de escolaridade.

Para quem está procurando uma
recolocação no mercado de traba-
lho, há oportunidade para vende-
dor de loja, assistente administrati-
vo, engenheiro sênior, entre outras.

A maior parte das chances – 1 .0 3 1
– é oferecida pela Catho Online. O
cadastro de interessados deve ser
feito no site www.catho.com.br. Há
chances para a Grande Vitória e
também para outros municípios,
como Cachoeiro de Itapemirim,
Linhares, Aracruz e Guarapari.

Além disso, há 194 oportunida-
des no Sistema Nacional de Em-
pregos (Sine) da Grande Vitória. Já
na Agência do Trabalhador de Ca-
riacica, são 344 vagas para diver-
sos seguimentos, como indústria,
comércio e serviços.

Os interessados devem ir pes-
soalmente aos endereços do Sine,
munidos da carteira de trabalho e
a carteira de identidade. No local,
será realizado o cadastrado no
perfil profissional, que é um banco
de dados que guarda as informa-
ções do candidato.

Caso ele não seja selecionado
para a vaga cadastrada, o sistema
aciona a pessoa quando surgir
uma nova oportunidade.

No Shopping Vitória, a previsão
de contratação é de 250 profissio-
nais para reforço em suas equipes
de vendas para as três próximas
datas de intenso movimento e
consumo: Dia das Mães, Dia dos
Namorados e Dia dos Pais. A ex-
pectativa é de que as lojas iniciem
seus processos de recrutamento
na segunda quinzena de abril.

Já no Shopping Vila Velha estão
abertas 130 chances para estoquis-
ta, caixa, vendedores e outras.

ALGUMAS OPORTUNIDADES
Sine Vitória
> VAGAS: 3
> CARGOS: estoquista (pessoa com

deficiência – PCD), técnico em se-
gurança do trabalho (estágio), auxi-
liar de limpeza (doméstico).

> CADASTRO: na Fábrica de Ideias, em
Jucutuquara, das 8 às 16 horas.

Sine Vila Velha
> VAGAS: 52
> CARGOS: empregado(a) domésti-

co(a), ajudante de carga e descarga
de mercadoria, faxineiro, impressor
gráfico manual, embalador, forneiro
de padaria, técnico de enfermagem,
depilador de couros, entre outros.

> CADASTRO: na rua Sete de Setem-
bro, 95, Centro, das 9 às 17 horas.

Sine Serra
> VAGAS: 132
> CARGOS: operador de caixa, auxiliar

de cozinha, auxiliar de limpeza, en-
canador (PCD), servente de limpeza
(PCD), caldeireiro (PCD), ajustador
mecânico de manutenção (PCD),
entre outras.

> CADASTRO: no Pró-Cidadão, aveni-
da Talma Rodrigues Ribeiro, 5.416,
em Portal de Jacaraípe, de segunda
a sexta-feira, das 8 às 17 horas.

Sine Cariacica
> VAG AS : 7
> CA R GO S : atendente de telemarke-

ting, operador de máquina de bordar,
zelador, auxiliar administrativo, au-
xiliar de escritório, ajudante de carga
e descarga.

> CADASTRO: na avenida Aloízio San-
tos, 500, Santo André, Cariacica
(Faça Fácil). Próximo ao Terminal de
Campo Grande.

Agência do Trabalhador
de Cariacica
> VAGAS: 344
> CARGOS: auxiliar de atendimento,

alinhador de automóvel, analista de
RH, analista de sistemas, assistente
de escrita fiscal, telefonista (PCD),
auxiliar administrativo (PCD), aten-
dimento de call center (PCD), enfer-
meira especialista (PCD), técnico de
enfermagem (PCD), entre outros.

LEONE IGLESIAS – 23/04/2014

MOVIMENTO EM
SHOPPING: há
380 vagas em dois
e s ta b e l e c i m e n t o s

1 .03 1
O P O RT U N I DA D ES
ABERTAS NA CATHO
EM TODO O ESTADO

194
VAGAS NOS
SINES DA GRANDE
V I TÓ R I A

344
C H A N C ES E STÃO
NA AGÊNCIA DO
TRABALHADOR
DE CARIACICA

OS NÚMEROS

> CADASTRO: na rua João Lopes Ro-
gério, 8, Ed. Christi, 2° andar, Campo
Grande, das 8 às 16 horas. Ou no
Centro de Referência da Economia
Solidária Arte & Café, rua Manoel
Joaquim dos Santos, s/nº, Itacibá,
de segunda a sexta-feira, das 9 às 16
h o ra s .

Ps i c o s t o re
> VAGAS: 20
> CARGOS: almoxarife, assistente ad-

ministrativo, assistente de recursos
humanos, auxiliar de laboratório,
comprador júnior, engenheiro sê-
nior, motorista, supervisor de cam-
po, técnico especializado em manu-
tenção, entre outros.

> CADASTRO: acesse o nosso site
www.psicostore.com.br e faça o ca-
dastro na vaga do seu interesse.

Ps i c o e s p a ç o
> VAGAS: 33
> CARGOS: depilador(a), agente de su-

porte, orçamentista, ajudante de
cargas (PCD), auxiliar contábil, as-
sistente de importação, atendente

(shopping), auxiliar de entregas.
> CADASTRO: preferencialmente no

site www.psicoespaco.com.br ou
enviar currículo para o e-mail curri-
culo@psicoespaco.com.br. Ou na
rua Capitão Domingos Corrêa da Ro-
cha, 80, Ed. Master Place, sala 405,
Santa Lúcia, Vitória.

Shopping Vitória
> VAGAS: 250
> CARGOS: vendedor de loja.
> CADASTRO: entregues nas lojas do 1º

piso: Limits, Itapuã, Liz Lingerie, Pu-
ket, Riachuelo, Mundo Do iPhone,
Premier Cosmeticos, Cinemark, Ko-
nyk, e, no 2º piso, nas lojas: Opção,
Wetzel Pretzel, Sergio`S.

Shopping Vila Velha
> VAGAS: 130
> CARGOS: estoquista, vendedor de lo-

ja, caixa, serviços gerais, entre ou-
tros.

> CADASTRO: no SAC do Shopping Vila
Velha, no piso L2.

Fonte: Empresas citadas.


