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Emprego retrai 0,34% em comparação a Julho
Saldo de emprego por grande setor de atividade- Sergipe - Agosto - 2016

Emprego formal - Sergipe - Agosto - 2016*
No mês de agosto, o estado
perdeu 1.001 vagas de emprego
Admitidos formal, ocorrendo uma retração
de 0,34% em relação ao estoque
de assalariados do mês anterior.
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*Em 2014, Sergipe apresentou um estoque final de aproximadamente 417
mil empregos com carteira assinada.
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Em agosto, dos três grandes setores de atividade, o setor industrial foi o único a
apresentar saldo negativo (-1.613 postos). Resultado advindo, principalmente, do
número de demissões na construção civil (-810 postos). O ‘comércio e serviços’
fechou o mês com 551 vagas, decorrente do saldo de 682 novos postos no setor de
serviços e 124 postos extintos no comércio. Já a agropecuária teve saldo de 61
vagas.

Saldo do emprego por setor de atividade - Sergipe - Agosto - 2016
No mês de agosto, dentre os oito setores de
atividade econômica, somente Serviços (682
vagas) e Agropecuário (61 vagas) apresentaram
saldo positivo. Nos setores com declínio no
saldo de emprego, as maiores perdas
ocorreram na Construção Civil (-810), na
Indústria de Transformação (-797) e Comércio
(-124).

Nota: SIUP: Serviços Industriais de Utilidade Pública

Saldo do emprego gerado pelos subsetores de serviços - Sergipe - Agosto - 2016
O setor de Serviços fechou o mês de agosto
com resultado positivo:
682 vagas de
empregos formais. O resultado foi
impulsionado pelos subsetores ‘Com. e
administração
de
imóveis,
valores
mobiliários, serv. Técnico’ (583 vagas),
‘Ensino’ (157 vagas), ‘Serviços médicos,
odontológicos e veterinários’ (47 vagas).

Saldo do emprego em 10 grandes municípios - Sergipe – Agosto - 2016
Ao contrário do mês anterior, quando, dentre os dez
municípios analisados mensalmente, foi o que mais
contribuiu para a retração no saldo de empregos (- 824
postos), Aracaju, em agosto, destacou-se por apresentar
o melhor resultado: 321 vagas de emprego formal.
Outras quatro cidades também registraram saldo
positivo: Capela (108 postos), Estância (96 postos),
Glória (29 postos) e Lagarto (5 postos).

Evolução do emprego nos últimos 12 meses - Sergipe - Agosto - 2016
Nos últimos 12 meses verificou-se declínio de 4,45% no
nível de emprego, o equivalente a 13.522 postos de
trabalho fechados. Dos oito setores de atividade
econômica, a Indústria de Transformação (-5.323), a
Construção Civil (-4.373) e o Comércio (-1.685)
apresentaram as maiores retrações no número de
empregos formais. A Administração Pública apresentou
o melhor resultado com 85 novos postos de trabalho.
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