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Saldo líquido do emprego formal gerado no Ceará - Setembro/2016

Saldo líquido de emprego formal gerado no Ceará e RMF -  Setembro/2016

Os dez maiores saldos líquidos de emprego formal gerados nos municípios cearenses -  Setembro/2016

Saldo líquido do emprego formal gerado no Nordeste -Setembro/2016

Saldo líquido de emprego formal gerado por setor - Ceará - Setembro/2016

Saldo líquido de emprego formal gerado pelos subsetores da Ind de Transf. - Ceará - Setembro/2016

Saldo líquido de emprego formal gerado pelos subsetores de Serviço - Ceará -  Setembro/2016

Pelo segundo mês consecutivo, o emprego do 
Estado do Ceará apresentou um saldo liquido 

positivo (993).Desta forma, houve um 
crescimento de 0,08% no estoque de postos de 
trabalho em comparação com o mês de agosto.

Em setembro, o Nordeste obteve um aumento 
de  29.520 postos de trabalho. Pernambuco 

(15.721) e Alagoas (13.395) foram os estados 
que  apresentaram os melhores resultados.  

Maranhão (-1.598)  e Piauí (-862)  foram os que 
registraram os piores desempenho no mês de 

setembro.

A Região Metropolitana de Fortaleza apresentou, 
em  setembro, um saldo negativo de 302 postos 

de trabalhos formais. 

No Estado do Ceará, o setor de Serviços   
apresentou o melhor resultado dentre os 
setores, com saldo positivo de 1.448. Em 
seguida está  a Agropecuária, com saldo 

positivo de 952. Enquanto que Construção civil 
(-1.056)  Serviços industrial de utilidade pública 

(-353) encerram o mês de setembro com  os 
piores resultados do mês.

A Indústria de calçados aapresentou saldo 
positivo pelo segundo mês consecutivo . Também 
registram saldos postivos as indústrias de têxtil e 
vestuário (111) e indústria de alimentos e bebidas 

(37). Enquanto que a  Indústria de produtos 
minerais não metálicos (-181) e indústria química 
(-93) registraram  saldo negativos de emprego  no 

mês de setembro.

Em setembro, Granja foi o município que mais 
gerou emprego no esatdo do Ceará. Em seguida 

foi Fortaleza (303) e Juazeiro do Norte (264).  
Enquanto São Gonçalo do Amarante (-332) e 
Maracanaú (-197) foram os municípios que 

apresentaram os piroes desempenhos no mês de 
setembro . 

No mês de setembro a atividade  Com. e 
administração de imóveis e serviçis técnicos 
registrou saldo positivo de emprego de 774. 

Enquanto que Seviços de Transporte e 
comunicações (-17) e Instituições de crédito, 

seguro e capitalização (-17) registraram saldos 
negativos. 
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