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Comércio apresentou o melhor resultado na geração de empregos no mês de novembro
Emprego formal - Sergipe - Novembro/2016*

Saldo de emprego por grande setor de atividade - Novembro/2016

Sergipe fecha o mês de novembro
com 116 novas vagas de emprego
Admitidos formal. Comparado ao mês
anterior, houve um incremento de
7.117 0,04%. No acumulado do ano, o
emprego formal
Desligados nível de
apresentou queda de 12.868
vagas, correspondendo a uma
116
retração de 4,22% no estoque de
Saldo
trabalho em comparação a janeiro
de 2016.
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*Em 2015, Sergipe apresentou um estoque final de aproximadamente 405
mil empregos com carteira assinada.
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O setor comércio apresentou melhores resultados na geração de empregos (162
postos) no mês de novembro devido ao número de contratações no comércio
varejista (503 postos), mas ocorreu retração no setor de serviços (401 postos). Dos
três grandes setores de atividade, a Indústria apresentou a maior retração (-53
postos), apesar do saldo positivo na indústria de transformação (563 postos), mas
ocorreu uma grande retração na construção civil (-469 postos). Já agropecuária
fechou com saldo positivos (7 postos).

Saldo do emprego por setor de atividade - Sergipe - Novembro/2016
Em novembro, dentre os oito setores de atividade
econômica, os que apresentaram saldo positivo foram:
Comércio (574 postos), Indústria de Transformação (563
postos), e Agropecuário (7 postos). Já as maiores
retrações ocorreram nos setores da Construção Civil (-469
postos), Serviços (-401 postos), SIUP (-94 postos),
Extrativa Mineral (-53 postos).
Nota: SIUP: Serviços Industriais de Utilidade Pública

Saldo do emprego gerado pelos subsetores de serviços - Sergipe - Novembro/2016
O setor de serviços fechou o mês de novembro com
uma retração de 0,31% em relação ao mês anterior. O
resultado foi ocasionado principalmente pelos
subsetores ‘Comércio e administração de imóveis,
valores mobiliários´ (-270 vagas), ’Ensino’ (-111
vagas), ‘Transportes e Comunicações’ (-57 vagas),
‘Instituições de crédito, seguro e capitalização’ (-18
vagas).

Saldo do emprego em 10 grandes municípios - Sergipe – Novembro/2016
No mês, o município de Nossa Senhora das Dores (975 postos)
destacou-se entre os 10 municípios estudados mensalmente pelo
Radar do Emprego, principalmente na indústria química onde
foram geradas 980 novos postos de trabalho A maior retração
ocorreu em Aracaju (-398 postos), apesar de ter se destacado na
contratação no comércio varejista (419 postos), apresentou saldo
negativo na construção civil (-409 postos) e no setor de serviços
(–302 postos).

Evolução do Saldo do emprego nos últimos 12 meses - Sergipe – Novembro/2016
Nos últimos 12 meses, verificou-se declínio de 4,9% no
nível de emprego, o equivalente a 15.101 postos de
trabalho fechados. Dos oito setores de atividade
econômica, a Construção Civil (-5.555), a Indústria de
Transformação (-4.501), e Serviços (-1.784)
apresentaram as maiores retrações. A Administração
Pública registrou o melhor resultado com 27 novos
postos de trabalho.
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