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Saldo líquido do emprego formal gerado no Ceará - Julho/2013

Saldo de emprego formal gerado no Ceará e RMF - Julho/2013 

Saldo líquido do emprego formal gerado no Nordeste - Julho/2013

Em julho de 2013, o Estado do Ceará obteve 
um saldo positivo, ou seja, Admitidos menos 

Desligados,  de 2.900 postos de trabalho. 
Configurou-se, assim,  um aumento de 0,25% 
no estoque de trabalhador em comparação à 

Junho.

Em Julho, a região Nordeste  alcançou um 
saldo positivo de 10.005 no total dos 

empregos formais gerados. Bahia e Ceará 
foram os estados que mais corroboraram 
para o saldo. No ano, o Nordeste tem um 
saldo negativo de 8.652. na geração de 

postos de trabalhos formais.

Houve um aumento na geração de empregos 
formais na Região Metropolitana de Fortaleza 

da ordem de 803, tranduzindo-se em uma 
variação positiva de 0,09% no estoque de 

trabalhador em relação ao mês de Junho. No 
ano, o saldo positivo na RMF foi de 6.223 

postos de trabalhos formais.
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Os dez maiores saldos do emprego formal gerados nos municípios cearenses - Julho/2013

Saldo de emprego formal gerado por setor - Ceará - Julho/2013

Saldo de emprego formal gerado pelos subsetores da Ind de Transf. -Ce - Julho/2013

Saldo de emprego formal gerado pelos subsetores de Serviço - Ce - Julho/2013

Em Julho, idem ao mês anterior, somente a 
Administração Pública não apresentou saldo 
positivo na geração de postos de trabalho. O 
setor de Serviços, mais uma vez, registrou o 
maior saldo na geração de emprego formal 

da ordem de 904 vagas.

A Indústria de Transformação apresentou o 
saldo positivo de 771 no total de postos de 

trabalho gerados, no mês de Julho. A Indústria 
de Calçados foi a maior responsável por esse 

saldo positivo  do setor, quando auferiu o 
saldo de 570 empregos formais.

No mês de Julho, Sobral foi a cidade que 
obteve o maior saldo de empregos formais 
gerados. No mês anterior, a cidade obteve 
saldo de 1.896. Fortaleza, que no mês de 

Junho liderou o saldo com 5.220, em Julho,  
configurou o menor saldo, dentre os 

municípios cearenses observados (-304).

O subsetor Serviços médicos, odontológicos 
e veterinários liderou o saldo positivo do 

setor de Serviços na geração de empregos 
formais gerados no mês de Julho. No ano, 
Com . e amd. de imóveis assume a lideraça 
com o saldo positivo de 2.942  empregos 

formais gerados.
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