Radar do Emprego em Sergipe
Edição 09 | Março 2016

Fonte: Caged/MTE
Emprego formal - Sergipe - Fevereiro 2016*

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

Em fevereiro, foram perdidos 1.989
celetistas, -0,65% em relação
6.377 empregos
ao
estoque
de assalariados com carteira
Admitidos
assinada do mês anterior. Nos últimos
8.366 doze meses, o nível de emprego formal
Desligados apresentou queda de 7.434 postos de
-1.989 trabalho, correspondendo a uma
retração de 2,4%.
Saldo
*Em 2015, Sergipe apresentou um estoque final de aproximadamente 305
mil empregos com carteira assinada.
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Neste mês, o grande setor de atividade que mais contribuiu para a retração do
emprego foi a Indústria (-1.444), principalmente pelo número de demissões
na indústria química de produtos farmacêuticos e veterinários (-1003). Os
demais setores de atividades também apresentaram saldo negativo.

Evolução do emprego nos últimos 12 meses - Sergipe - Fevereiro 2016
Por três meses consecutivos o saldo de emprego tem
apresentado valor negativo no estado, o acumulado do
ano já está em -2.372 vagas de emprego formais com
carteira assinada, com uma variação de -0,78%. Dos
oito setores de atividade econômica, quatro apresentam
retração no ano no número de empregos, a Indústria de
Transformação (-1.708), Comércio (-793) e
Agropecuária (-195) e Serviços (-61) .

Saldo do emprego por setor de atividade - Sergipe - Fevereiro 2016
Quatro setores apresentaram saldo positivo no mês
de fevereiro, SIUP (50), serviços (12), adm. pública
(7) e extrativa mineral (4), totalizando 73 novos
postos de trabalho. Os demais apresentaram declínio.
As maiores perdas de emprego ocorreram nos
setores indústria de transformação (-1.417), e
comércio (-491), principalmente no comércio
varejista (-444).
Nota: SIUP: Serviços Industriais de Utilidade Pública

Saldo do emprego gerado pelos subsetores de serviços - Sergipe - Fevereiro 2016
O setor serviços fechou o mês de janeiro com
12 novas vagas de empregos formais. Os
melhores resultados apresentados no mês
foram nos subsetores ‘ensino’ (213) e
‘comércio e administração de imóveis, valores
mobiliários e serviços de terceiros’ (29). As
maiores retrações ocorreram nos subsetores
‘transporte e comunicações’ (-139) e ‘serviços
médicos, odontológicos e veterinários’ (-45).
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Saldo do emprego em 10 grandes municípios - Sergipe – Fevereiro 2016
Dentre os municípios analisados mensalmente, apenas dois
municípios no mês de fevereiro tiveram saldo positivo na
geração de empregos: Lagarto (19 vagas) e Nossa Senhora
da Glória (9 vagas). Os demais apresentaram retração, sendo
a maior em Nossa Senhora das Dores (-982 vagas), tendo a
indústria química, farmacêutica e veterinária como
responsável por -996 vagas, seguida por Aracaju (-378
vagas), sentida, principalmente, no comércio varejista (-314
vagas).
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