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Fonte: Caged/MTE

Saldo de emprego por grande setor de atividade - Sergipe - Agosto/2015

Emprego formal - Sergipe - Agosto/2015*

9.309

Admitidos

8.587

Desligados

722

Sergipe ficou entre os 9 estados
onde o número de empregos cresceu em agosto. Foram gerados 722
novos empregos celetistas, equivalentes a uma variação de + 0,24%,
no estoque do mês anterior.

Saldo

*Como referência, em 2014, Sergipe tinha cerca de 417 mil empregos
formais, sendo 76% no setor de comércio e serviços, 21% na indústria e 3%
na agropecuária.- RAIS/MTE,

77

- 377

Agropecuária

Indústria

1.022
Serviços e Comércio

Dos três grandes setores, só o industrial apresentou retração, influenciada
principalmente pelo comportamento da indústria de transformação e construção civil.

Evolução do emprego, nos últimos 12 meses - Sergipe - Agosto/2015
Após quatro meses consecutivos de
queda, número de empregos formais
volta a crescer em Sergipe, principalmente pela contratação nas empresas prestadoras de serviços.

Saldo do emprego por setor de atividade - Sergipe - Agosto/2015
Apesar da expansão na área de serviços,
houve retração na indústria de transformação (-225), na construção civil (-169)
e no comércio (-24 no atacado e -184 no
varejo). No caso da indústria de transformação, a retração foi maior na indústria de material elétrico e de comunicações (-105) e na indústria de produtos
minerais não-metálicos (-103).

Nota: SIUP: Serviços Industriais de Utilidade Pública

Saldo do emprego gerado pelos subsetores de serviços - Sergipe - Agosto/2015
Os subsetores de serviços que mais geraram emprego foram: comércio e administração de imóveis, valores mobiliários e
serviços técnicos (972 vagas, das quais
928 foram ocupadas no serviço de tele
atendimento); serviços de alojamento,
alimentação, reparação, manutenção, redação (121 vagas); ensino e serviços médicos (61 vagas cada); e transportes e comunicações (32 vagas). Houve retração apenas em instituições de crédito (-22 vagas).

Saldo do emprego dos 10 grandes municípios - Sergipe – Agosto/2015
Dos dez grandes municípios, o melhor
resultado ficou com o município de
Aracaju, que gerou 1.144 empregos
formais. Nossa Senhora do Socorro foi
o que mais sentiu os efeitos da crise
econômica, registrando um saldo negativo na geração de emprego de 189
vagas.
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