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

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

No mês de janeiro ocorreu uma retração
6.849 de 421 vagas de empregos formais no
Admitidos estado, havendo um declínio de –0,14%
relação ao mês anterior. No
7.270 em
acumulado dos últimos doze meses, o
Desligados nível de emprego formal apresentou
-421 queda de 5.484 postos de trabalho,
correspondendo a uma retração de
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,
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O grande setor de atividade que mais contribuiu para diminuição do
emprego foi o de Serviços e Comércio (-333), pelo fraco desempenho do
Comércio (-308 postos). O saldo positivo no setor Industrial (+32) deu-se
devido principalmente às contratações na Construção Civil (244 postos).

Evolução do emprego nos últimos 12 meses - Sergipe - Janeiro 2016
Ainda que tenha apresentado declínio no saldo de
emprego, o resultado foi melhor que o mês
anterior (-2.250 postos), quando houve grandes
perdas de postos de trabalho. Neste mês a
Construção Civil favoreceu o resultado com um
saldo de 244 novos postos de trabalhos, já que no
mês anterior tinha apresentado o pior resultado

Saldo do emprego por setor de atividade - Sergipe - Janeiro 2016
No mês de janeiro, quatro setores apresentaram
saldo positivo, Construção Civil, Adm. Pública,
Extrativa Mineral e SIUP, totalizando 388 novos
postos de trabalho, os demais apresentaram declínio.
As perdas de emprego ocorreram nos setores do
Comércio (-308), Indústria de Transformação (-290),
Agropecuária (-120) e Serviços (-91).
Nota: SIUP: Serviços Industriais de Utilidade Pública

Saldo do emprego gerado pelos subsetores de serviços - Sergipe - Janeiro 2016
O setor Serviços, fechou o mês de janeiro com
-91 vagas de empregos formais. Os melhores
resultados apresentados no mês foram nos
subsetores Ensino (147), devido os inicio do
ano letivo, Serviços de Alojamento,
alimentação e reparação (116) e Serviços
médicos, odontológicos e veterinários (60). Já
as maiores retrações ocorreram nos subsetores
Administrações de Imóveis (-352) e
Transporte e Comunicações (-69).

Saldo do emprego em 10 grandes municípios - Sergipe – Janeiro 2016
No mês de Janeiro, dentre os municípios analisados
mensalmente, Capela apresentou a maior retração (-109)
no saldo de empregos, principalmente pelo setor da
agricultura (-98), seguido de Nossa Senhora do Socorro
com -81 vagas, sendo os setores do Comércio (-35) e
Indústria (-28) que apresentaram as maiores retrações. Os
melhores resultados foram em Lagarto (114 vagas), onde
o Comércio gerou 57 novas vagas, e Aracaju (74),
impulsionada por 253 vagas na Construção Civil.
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