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Em junho de 2013, o Estado do Ceará gerou 
11.126 postos de trabalhos. Isto representou 

um aumento de 0,97% no estoque de 
trabalhador em comparação à Maio. 

No mesmo mês, a região Nordeste teve um 
saldo positivo de 20.561 no total dos 

empregos formais gerados. O salto positivo 
na geração dos postos de trabalho foi 

liderado  pelo Ceará. Entretanto, no ano, o 

Nordeste permanece com saldo negativo de 
26.570  na geração de postos de trabalho . 

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

da ordem de 6.544, tranduzindo-se em uma 
variação positiva de 0,76% no estoque de 
trabalhador em relação ao mês de maio.  

 

Em Junho, somente a Administração Pública 
não apresentou saldo positivo na geração de 

postos de trabalho. O setor de Serviços 
registrou o maior saldo na geração de 

emprego formal na ordem de 6.229 vagas. 

A Indústria de Transformação apresentou o 
saldo positivo de 2.273 no total de postos de 

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

saldo positivo  do setor, somando  1.908 

empregos formais gerados. 

Em Junho, a cidade de Fortaleza foi a grande 
geradora de empregos formais no estado do 

Ceará. Em seguida aparece Sobral que, no mês 
de maio, também figurou como asegunda 

maior cidade geradora de empregos formais.  

O subsetor Serviços de alojamento, alim., 
rep., manut., redação foi o maior responsável 

pelo saldo positivo do setor de Serviços na 
geração de empregos formais gerados no mês 
de junho. No mês anterior este  subsetor teve 

saldo negativo de 2.832. Com. e administração 
de imóveis, val. mob., serv. técnico também 

teve notória participação  no mês. 
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