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Fonte: Caged/MTE
Emprego formal - Sergipe - Novembro 2015*

7.690

Admitidos

7.653

Desligados

37

Sergipe está entre os quatros estados da federação que tiveram saldo
positivo na geração de empregos.
Foram gerados 37 novos postos
celetistas em novembro. Destaque
para o desempenho do comércio.

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,

Saldo de emprego por grande setor de atividade - Sergipe - Novembro

-587

19
Agropecuária

Indústria

605
Serviços e Comércio

No mês de novembro somente a indústria apresentou saldo negativo na
geração de empregos, principalmente pelas demissões nas indústrias de
materiais de transporte, de têxtil e vestuário e de construção civil. Já o
comércio varejista foi o que mais contratou (523 postos).

Evolução do emprego nos últimos 12 meses - Sergipe - Novembro 2015
Sergipe apresenta saldo positivo na geração de
empregos por quatro meses consecutivo, apesar da
desaceleração da economia. No mês de novembro
o número de empregos formais em Sergipe cresce
0,01% em relação ao estoque do mês anterior,
principalmente pelo número de contratações no
Comércio (+568 postos) superando o valor negativo da indústria de transformação (-432 postos).

Saldo do emprego por setor de atividade - Sergipe - Novembro 2015
Os setores de atividades que mais contribuíram para o resultado de novembro foram o
Comércio, com + 568 vagas, a Agropecuária e Serviços, com + 19 vagas cada um e
Administração Publica com +18 vagas,
cujos saldos superaram a queda dos emprego na indústria de transformação (-432
vagas) e nos demais setores.
Nota: SIUP: Serviços Industriais de Utilidade Pública

Saldo do emprego gerado pelos subsetores de serviços - Sergipe - Novembro 2015
Os subsetores de serviços que mais geraram
emprego foram: Serviços de Alojamento, alimentação, reparação, manutenção, redação (105 vagas), Transportes e Comunic. (63 vagas), Serviços Médicos, Odontol. e Veterin. (31 vagas) e
comércio e administração de imóveis, valores
mobiliários, serviços técnicos (15 vagas). Só
houve retração em Ensino (-179 vagas ) e Instit.
crédito, seguros e capitalização (-16 vagas).

Saldo do emprego em 10 grandes municípios - Sergipe – Novembro 2015
No mês de novembro, Aracaju teve um saldo
positivo de 259 vagas na geração de emprego,
apresentando o melhor resultado dentre os 10
grandes municípios destacados mensalmente pelo
Radar. A maior retração apresentada foi no municípios de Nossa Senhora de Socorro (-301 vagas)
principalmente pela queda na indústria de transformação.
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