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Sergipe fecha o mês de outubro com saldo positivo na geração de empregos
Emprego formal - Sergipe - Outubro/2016*

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

Após 10 meses de saldo negativo
na geração de empregos, Sergipe
Admitidos fecha o mês de outubro com 1.932
novas vagas de emprego formal.
7.225 Comparado ao mês anterior,
Desligados houve um incremento de 0,67%.
No ano, o nível de emprego
formal apresentou queda de
1.932 13.109 vagas, correspondendo a
Saldo
uma retração de 4,30% no estoque
de trabalho em comparação a
janeiro de 2016.

9.157

*Em 2015, Sergipe apresentou um estoque final de aproximadamente 405
mil empregos com carteira assinada.
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O cultivo da cana de açúcar e a fabricação do açúcar bruto contribuíram para o
resultado positivo na geração de emprego no estado. Dos três grandes setores de
atividade, o setor agropecuário foi o que apresentou maior número de novas vagas
no emprego formal (1.448 postos). Já a indústria fechou com saldo positivos (1.181
postos), apesar da retração na construção civil (- 689 postos). O setor de atividade
‘comércio e serviços’ fechou o mês com menos 697 vagas, fruto, principalmente,
do resultado apresentado pelo setor de serviços, que registrou uma retração de 439
postos de trabalhos.

Saldo do emprego por setor de atividade - Sergipe - Outubro/2016
Em outubro, dentre os oito setores de atividade
econômica, os que apresentaram saldo positivo foram:
Indústria
de
Transformação
(1.873
vagas),
Agropecuário (1.448 vagas), e SIUP (11 vagas). Já as
maiores retrações ocorreram nos setores da Construção
Civil (-689 vagas) e Serviços ( -439 vagas).
Nota: SIUP: Serviços Industriais de Utilidade Pública

Saldo do emprego gerado pelos subsetores de serviços - Sergipe - Outubro/2016
O setor de serviços fechou o mês de outubro com
uma retração de 0,33% em relação ao mês anterior.
O resultado foi ocasionado principalmente pelos
subsetores ‘Comércio e administração de imóveis,
valores mobiliários, serviço técnico’ (-195 vagas),
‘serviços de alojamento, alimentação, reparação,
manutenção e redação’ (-100 vagas) e ‘transportes e
comunicações’ (-86 vagas).

Saldo do emprego em 10 grandes municípios - Sergipe – Outubro/2016
No mês, devido a cultura da cana de açúcar, Capela destacou-se na
geração de 1.469 vagas. Apesar de não estar inserido entre os 10
municípios geralmente elencados no Radar do Emprego, Laranjeiras
influenciou no sado positivo com 2.019 novas vagas de emprego formal.
Nossa Senhora da Glória (79) Itabaiana (25) e Lagarto (22) também
apresentaram resultado positivo nas vagas de emprego. Aracaju foi o
municípios com a maior retração registrando perda de 1.412 postos de
trabalho, provocada, principalmente, pelos saldos negativos na
construção civil (-558) e no setor de serviços (–541 postos).

Evolução do emprego nos últimos 12 meses - Sergipe - Outubro/2016
Nos últimos 12 meses, verificou-se declínio de 4,9% no
nível de emprego, o equivalente a 15.101 postos trabalho
fechados. Dos oito setores de atividade econômica, a
Indústria de Transformação (-5.479), a Construção Civil
(-5.289) e o Comércio (-1.670) apresentaram as maiores
retrações. A Administração Pública registrou o melhor
resultado com 55 novos postos de trabalho.
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