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Fonte: Caged/MTE
Emprego formal - Sergipe - Setembro/2015*
Sergipe, no mês de setembro, ficou
entre os 8 estados do Brasil que reAdmitidos gistraram saldo positivo no CAGED.
gerados 1.675 novos empregos
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*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 - Setembro/2015

716

1.598
Agropecuária

Indústria

- 639
Serviços e Comércio

A agropecuária e a indústria voltam a crescer devido a cultura da cana-deaçúcar e fabricação de álcool. No Setor de serviços houve uma retração devido a demissões no setor de teleatendimento.

Evolução do emprego, nos últimos 12 meses - Sergipe - Setembro/2015
Número de empregos formais volta a
crescer em Sergipe, principalmente
pelo número de contratações nos
segmentos relacionados à cultura da
cana-de açúcar no estado. Nos últimos 12 meses, verificou-se perda de
1,07% no nível de emprego ou
-3.296 postos de trabalho.

Saldo do emprego por setor de atividade - Sergipe - Setembro/2015
Os setores de atividades que mais contribuíram para este resultado foram a
Agropecuária (+1.598 postos, dos quais
1.565 para cana de açúcar) e a Indústria de Transformação (+864 postos)
cujos saldos superaram a queda do emprego nos Serviços (-870 postos) e demais setores.

Nota: SIUP: Serviços Industriais de Utilidade Pública

Saldo do emprego gerado pelos subsetores de serviços - Sergipe - Setembro/2015
Os subsetores de serviços que mais geraram
emprego foram: Transportes e Comunicações
(58 vagas) e Serviços Médicos, Odontológicos
e Veterinários (45 vagas). Nos demais houve
retração: Instituições de crédito, seguros e
capitalização (-4 vagas), Ensino (-35 vagas),
Serviços de Alojamento, alimentação, reparação, manutenção, redação (-365 vagas e comércio e administração de imóveis, valores mobiliários, serviços técnicos (-569 vagas, dessas 413
foram dos serviços de teleatendimentos).

Saldo do emprego em 10 grandes municípios - Sergipe – Setembro/2015
Dos dez grandes municípios, os melhores resultados foram nos municípios de Capela e
Nossa Senhora das Dores que geraram 1.649 e
1.381 empregos formais respectivamente devido a cultura da cana-de-açúcar. Em Aracaju
ocorreu a maior retração, -776 vagas, principalmente na Serv. de alojamento, alimentação,
reparação, manutenção, redação (-215), construção civil (-212) e comércio administração de
imóveis, valores mobiliários, serviços técnico
(-539 vagas, sendo que 413 vagas foram na
atividade e de teleatendimento).
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