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Sergipe apresenta saldo negativo de emprego no mês de julho
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Saldo

6.919

Desligados

6.617
Admitidos

Sergipe fechou o mês de julho com -302 postos de trabalho. No país, das
27 unidades da federação, 8 apresentaram resultado negativo. Já no
cenário regional, dos nove estados do Nordeste, dois tiveram esse mesmo
desempenho, Pernambuco (-111) e Sergipe o pior resultado (-302);
Maranhão registrou o maior saldo (1.853).

Jul./2018

-302

Três setores apresentaram saldo positivo

Saldo do emprego por setor - Sergipe - Julho

Três setores apresentaram saldo positivo na geração de
emprego no estado: Serviços Industriais de Utilidade
Pública - SIUP (+172) e Agropecuária e Construção
Civil (+86) respectivamente. O setor serviços
apresentou o pior resultado no mês, menos 270 vagas,
seguido pela Indústria de Transformação (-237),
Extrativa Mineral (-73), Comércio (-56) e
Administração Pública (-10).

As atividades que mais perderam emprego

As atividades que mais empregaram
‘Serv. Indust. de útil. Pública’

+

‘Com. e administração de imóveis,
valores mobiliários, serv. Técnico’

+

´Construção Civil/ Agropecuária’

vagas

Serv. Industrial
de Util. Pública
Serviços

vagas

+

vagas

Construção Civil/
Agropecuária

‘Serviços de alojamento, alimentação,
reparação, manutenção, redação’
‘Transportes e Comunicações’

Carmópolis
Capela
Cristinápolis
Nossa Senhora
da Glória
Propriá

Atividade destaque do município
e nº de vagas
‘Serviços de Engenharia ’(+130)

‘Trans. Rodov. de Carga, Exceto
Prod. Perigosos. e Mudan., Intermun.,
Interestad. e Internacional. ’(+34)
‘Comér. Varej. de Mercad. em Geral,
com Predominância de Prod.
Alimentícios - Supermercados ’(+10)
‘Construção de Ferrovias e
Rodovias’ (+45)

-

Serviços

‘Indústria de calçados’

-

Indústria de
Transformação

vagas

Aracaju liderou perda de vagas

Total do
Município

+
vagas

‘Cultivo de Cana-De-Açúcar ’ (+117)

Serviços

vagas

vagas

Carmópolis se destacou no saldo de emprego formal
Município

-

+
vagas

+
vagas

+
vagas

+
vagas

Município

Aracaju

Atividade destaque do município
e nº de vagas
‘Fornecimento e Gestão de Recursos
Humanos para Terceiros ’ (-192)

Nossa Senhora do
Socorro

‘Confec. de Peças do Vest. Exc. Rou.
íntimas e as Conf. Sob Medida ’ (-95)

Rosário do Catete

‘Extração de Mine. para Fab. de Adu.,
Ferti. e Outros Prod. Químicos ’ (-57)

Poço Verde
Nossa Senhora
Aparecida

‘Fabricação de Calçados de Couro ’
(-37)
‘Fabricação de Calçados de Couro ’
(-40)

Total do
Município

vagas

vagas

vagas

vagas

vagas

OBSERVAÇÃO: Os dados relativos ao mês de referência deste documento não contabilizam as declarações fora do prazo, tendo em vista que estes não se encontram
disponíveis no momento de sua publicação.

Emprego formal nos municípios com mais de 30
mil habitantes

Aracaju

A capital sergipana fechou o mês de julho com saldo
negativo na criação de empregos. Foram excluídos 421 postos
de trabalho, resultantes de 3.973 admissões contra 4.394
demissões, correspondendo a uma variação negativa de 0,26%
em relação ao estoque do mês anterior.
As atividades que apresentaram melhores resultados no mês de julho
foram :
‘Coleta de Resíduos Não-Perigosos (+131), Atividades de Tele atendimento
(+77) , Montagem de Estruturas Metálicas (+40), Atividades de Atendimento
em Pronto-Socorro e Unidades Hospitalares para Atendimento a Urgências
(+36) e Agências de Viagens (+32).

As atividades que mais perderam emprego, no mês, foram: ‘
Forneci. e Gestão de RH para Terc. (-192), Transp. Rodov. de Carga, Exceto
Prod. Perigosos e Mudan., Intermunicipal, Interestadual e Internacional (-182),
Limpeza em Prédios e em Domicílios’ (-161), ‘Incorporação de
Empreendimentos Imobiliários (-78) e ‘Outras Obras de Acabamento da
Construção (-38).

Resultado Acumulado

Saldo mensal do emprego formal - Julho/2017 a Julho/2018

-3.809

vagas

Últimos 12 meses

Acumulado do ano

+771

vagas
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Sergipe apresentou saldo negativo no mês de julho na geração de
emprego, -302 vagas. A análise dos últimos 12 meses mostra um
resultado favorável de 771 empregos celetistas criados. Já no acumulado
do ano, foram perdidos 3.809 postos de trabalho.
De janeiro a julho deste ano, dos oito setores da economia, cinco
tiveram perdas no número de vagas. A indústria de transformação (com
a Indústria química de produtos farmacêuticos, veterinários, perfumaria)
e a Agropecuária (com o cultivo de cana-de-açúcar) foram os que
apresentaram piores resultados, 1.973 e 1.741 empregos com carteira
assinada a menos, respectivamente. Em contrapartida, os que mais se
destacaram na abertura de vagas foram Serviços (com ensino) e
Construção Civil, com 766 e 644 vagas, respectivamente.
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