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Saldo de emprego por grande setor de atividade- Sergipe - Dezembro 2015

No mês, ocorreu um declínio (-0,74%)
no nível de empregos, registrando-se um
de -2.250 postos. Este declínio é
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em todos os estados, sendo que
-2.250 retração
Sergipe teve uma das menores do país, - Em dezembro a maior retração ocorreu na indústria, -1.380 postos de trabalho,
Saldo 1,68%.
com destaque para as demissões da Construção Civil (-765 postos) e da Indústria de Transformação (-629 postos) .
*Como referência, em 2014, Sergipe tinha cerca de 417 mil empregos

6.223

formais, sendo 76% no setor de comércio e serviços, 21% na indústria e 3%
na agropecuária.- RAIS/MTE,

Evolução do emprego nos últimos 12 meses - Sergipe - Dezembro 2015
Após quatro meses consecutivos de saldo positivo,
Sergipe apresenta no mês de dezembro saldo negativo na geração de empregos de -2.250 postos de
trabalho. Em 2015, considerando as informações
declaradas fora do prazo, foram perdidas 5.178
empregos celetistas. O decrescimento anual foi de
1,68%, . Os setores de atividades que mais contribuíram para este desempenho foram a Construção
Civil (-2.145 postos), a Agropecuária (-1.388 postos) e o Comércio (-979 postos).

Saldo do emprego por setor de atividade - Sergipe - Dezembro 2015

No mês de dezembro apenas os setores SIUP e
administração pública apresentaram saldo positivo, 34 e 9 postos de trabalho respectivamente,
os demais apresentaram declínio. As maiores
perdas de emprego ocorreram nos setores da
construção civil (-765), Indústria de Transformação (-629), Agropecuária (-486) e Serviços
(-186). Todas as Unidades da Federação registraram redução no nível de emprego.

Nota: SIUP: Serviços Industriais de Utilidade Pública

Saldo do emprego gerado pelos subsetores de serviços - Sergipe - Dezembro 2015

Apesar de apresentar retração em quase todos os
subsetores no mês de dezembro (vide gráfico), o
setor de serviços fecha o ano com saldo positivo
de 200 novos postos de trabalhos. Os melhores
resultados apresentados no ano foram os subsetores Transporte e Comunicação (273), Serviços
Médicos (251) e Ensino (207) já as maiores retrações ocorreram nos subsetores Administrações de
Imóveis (-310) e Instituições de Crédito (-223).

Saldo do emprego em 10 grandes municípios - Sergipe – Dezembro 2015
No mês de dezembro, dentre os municípios analisados mensalmente, Aracaju teve a maior retração (843) no saldo de empregos, principalmente pelo setor
da Construção Civil (-614) e Comércio (-182), seguido de Capela devido ao final da safra da cana de
açúcar (-437 postos) e Nossa Senhora do Socorro
com -229 no setor da indústria.
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