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Caged: Sergipe cria quase 4 mil empregos formais em setembro
O resultado foi impulsionado pela indústria de transformação e agropecuária.

Saldo

5.650

Desligados

9.613
Admitidos

SET./2018

3.963

Sergipe fechou o mês de setembro com a geração de 3.963 postos de
trabalho. Das 27 unidades da federação, apenas o Mato Grosso do Sul
apresentou desempenho negativo. No cenário regional, Sergipe (1,42%)
ocupou a terceira maior variação na geração de emprego ficando abaixo
somente de Alagoas (4,57%) e Pernambuco (1,75%).

Sete setores apresentaram saldo positivo

Saldo do emprego por setor - Sergipe - Setembro 2018

A indústria de transformação, que criou 1.505 vagas,
foi quem apresentou melhor desempenho, tendo a
indústria de produtos alimentícios, bebidas e álcool
etílico como destaque (+1.652 vagas). Em seguida
vem a agropecuária (+1.460), serviços (+432),
construção civil (+333), comércio (+214), serviços
industriais de utilidade pública (+47) e administração
pública (+8). A indústria extrativa mineral foi o único
setor a registrar perda de emprego (-36 vagas).
As atividades que mais perderam emprego

As atividades que mais empregaram
´Indústria de produtos alimentícios,
bebidas e álcool etílico’

+1.652
vagas

Indústria de
Transformação

‘Agricultura, silvicultura, criação de
animais, extrativismo vegetal

+1.460

Agropecuária

‘Construção Civil ’

+333

vagas

vagas

Construção
Civil

Laranjeiras
Capela
Aracaju
São Cristóvão
Itabaiana

Atividade destaque do município
e nº de vagas

Indústria de
Transformação

‘Indústria de calçados’

-93

Indústria de
Transformação

‘Com. e administração de imóveis, valores
mobiliários, serv. técnico

-42

Serviços

vagas

vagas

vagas

Nossa Senhora Aparecida liderou perda de vagas

Laranjeiras se destacou no saldo de emprego formal
Município

-141

Indústria de material elétrico e de
comunicação

Total do
Município

Município

+1.880

Nossa Senhora
Aparecida

‘Fabricação de Calçados de Couro ’

-125

(-132)

vagas

‘Fabricação de material elétrico e
eletrônico para veículos automotores

-107

vagas

Nossa Senhora do
Socorro

‘Limpeza de prédios e domicílios
’(+112)

+453

Rosário do Catete

‘Ext. de minerais para fabr. de adubos
e fert. e outros prod. químicos’ (-33)

‘Gestão e administração de
propriedade imobiliária ’(+142)

+200

‘Construção de edifícios (+30)

+114

‘Fabricação de açúcar em
bruto’ (+1.692)
‘Cultivo da Cana-de-açúcar’
’(+1.234)

vagas

+1.318

vagas

vagas

vagas

Tobias Barreto
Itaporanga D´Ajuda

Atividade destaque do município
e nº de vagas

‘Obras de urbanização (-9)

Total do
Município

vagas

-78
vagas

-36
vagas

‘Torrefação e moagem de café’ (-29)

-25
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 - Setembro 2018

Aracaju
A capital sergipana fechou o mês de setembro com saldo
positivo na criação de empregos. Foram adicionados 453
postos de trabalho, resultantes de 3.850 admissões contra
3.397 demissões, correspondendo a uma variação de 0,28% em
relação ao estoque do mês anterior.
As atividades que apresentaram melhores resultados no mês de
setembro foram :

‘Limpeza em Prédios e em Domicílios’(+112), ‘Atividades de Atendimento
Hospitalar’ (+106) , ‘Restaurantes e Outros Estabelecimentos’
(+89), ‘Montagem de Instalações Industriais e de Estruturas
Metálicas’ (+80) .

As atividades que mais perderam emprego, no mês, foram:
‘Atividades de Teleatendimento’(-267), ‘Atividades Associativas não
Especificadas Anteriormente’ (-21), ‘Serviços de Assistência Social sem
Alojamento’ (-21), ‘Serviços Combinados para Apoio a Edifícios, Exceto
Condomínios Prediais’ (-21), Atividades de Vigilância e Segurança
Privada’ (-19).

Resultado Acumulado

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

-149

vagas

Últimos 12 meses

Acumulado do ano

+4.411

Secretaria de Estado do Planejamento,
Orçamento e Gestão
Secretário
Rosman Pereira dos Santos

vagas
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Sergipe apresentou o melhor resultado para o mês de setembro, desde 2014,
quando gerou 4.633 empregos com carteira assinada. A análise dos últimos 12
meses mostra um resultado favorável de 4.411 empregos celetistas criados. Já
no acumulado do ano, foram eliminados 149 postos de trabalho.
De janeiro a setembro deste ano, dos oito setores da economia pesquisados,
cinco tiveram perdas no número de postos de trabalho. O comércio perdeu
1.159 empregos, tendo o comércio varejista como responsável por eliminar
1.110. A indústria de transformação extinguiu 957 vagas, sendo 1.360 a menos
na indústria química de produtos farmacêuticos, veterinários, perfumaria. Em
seguida aparece a agropecuária (-474), indústria extrativa mineral (-199) e
administração pública (-128). Em contrapartida, os que mais se destacaram na
abertura de vagas foram construção civil e serviços industriais de utilidade
pública, com 955 e 287 empregos com carteira assinada, respectivamente.
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Dúvidas ou sugestões:
supes@seplag.se.gov.br
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