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Saldo de emprego por grande setor de atividade- Sergipe - Abril 2016

Emprego formal - Sergipe - Abril 2016*
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Apesar de apresentar um saldo
negativo (-1.262) na evolução do
emprego, foi a menor retração
apresentada nos últimos três meses.
No acumulado do ano, o nível de
emprego formal apresentou queda
de 9.964 postos de trabalho,
correspondendo a uma retração de
3,3%.

*Em 2015, Sergipe apresentou um estoque final de aproximadamente 305
mil empregos com carteira assinada.
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Dos três grandes setores de atividade, somente o de Comércio e Serviços
apresentou saldo positivo no mês de abril, o setor industrial apresentou a maior
retração com –1.551 vagas no emprego formal, principalmente pelo número de
demissões no Serviços de Industriais de utilidades públicas (-829).

Evolução do emprego nos últimos 12 meses - Sergipe - Abril 2016
Nos últimos 12 meses verificou-se declínio de 4,38% no
nível de emprego ou -13.502 postos de trabalho. Dos oito
setores de atividade econômica,
a Indústria de
Transformação (-6.672) Construção Civil (-2.112) e a
Agropecuária (-1.121) apresentaram as maiores retrações
no número de empregos formais. A Administração
Pública apresentou o melhor resultado com 54 novos
postos de trabalhos .

Saldo do emprego por setor de atividade - Sergipe - Abril 2016
Dentre os setores, apenas dois apresentaram saldo
positivo no mês de abril, Serviços (440) e Adm.
Pública (13), totalizando 453 novos postos de
trabalho. Os demais apresentaram declínio. As
maiores perdas de emprego ocorreram nos setores
SIUP (-829), Indústria de Transformação (–597) e
Agropecuária (-149).
Nota: SIUP: Serviços Industriais de Utilidade Pública

Saldo do emprego gerado pelos subsetores de serviços - Sergipe - Abril 2016
O setor serviços fechou o mês de abril com 440
novas vagas de empregos formais. Todos os
subsetores apresentaram valores positivos no
mês, sendo os melhores resultados em
‘Serviços
médicos,
odontológicos
e
veterinários’ (135), Serviços de alojamento,
alimentação, reparação, manutenção, redação
(133) e Ensino (96).

Saldo do emprego em 10 grandes municípios - Sergipe – Abril 2016
O município de Aracaju (-1.000) contribuiu com a maior
retração no saldo de empregos formais no mês principalmente
pelo número de demissões nos Serviços Industriais de
Utilidade Pública (-826), já em Nossa Senhora do Socorro
ocorreu na Indústria de Bebidas (-67) e a Têxtil (-34) . Dentre
os 10 municípios analisados mensalmente, cinco apresentaram
saldo positivo, Lagarto (120), Itabaiana (47), Tobias Barreto
(19), Propriá (17) e Estância (3).
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