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PARA SABER MAIS
clique e acesse:

IDT divulga cerca de 350 vagas 
de emprego por dia

 Apesar da redução do número de 
vagas abertas, em virtude da pandemia 
do coronavírus, os setores relacionados 
aos serviços essenciais, como saúde e 
alimentação, têm ampliado os postos de 
trabalho no Ceará. 
 Em média, cerca de 350 a 400 
vagas estão sendo ofertadas, 
diariamente, pelo Instituto de 
Desenvolvimento do Trabalho (IDT), 
órgão ligado à Secretaria do 
Desenvolvimento Econômico e Trabalho 
(Sedet), e responsável pelas ações do 
Sistema Público de Emprego (SINE) no 
Ceará.
 A maioria das vagas abertas é para 
o setor de serviços, com oportunidades 
para técnico de enfermagem, 
enfermeiro e motofretista.  Também há 
oportunidades para o setor de 
comércio, em supermercados, 
mercadinhos e farmácias.
 Para participar das seleções 
abertas, o candidato cadastrado no 
portal Gov.br/trabalho, pode acessar e 
verificar as vagas disponíveis de acordo 
com o seu perfil profissional. Aqueles 
que não possuem o cadastro, podem 
acessar o site www.idt.org.br ou as 
redes sociais do IDT para acompanhar 
as vagas e saber como enviar seu 
currículo.

Fique por dentro das 
medidas adotadas pelo 
Governo do Estado do 
Ceará, desde que foi 

decretada a situação de 
Emergência em Saúde.

Fonte: IDT

https://www.sedet.ce.gov.br/2020/04/01/acesse-os-decretos-estaduais-publicados-durante-a-pandemia/
https://integrasus.saude.ce.gov.br/
https://www.sedet.ce.gov.br/
https://www.adagri.ce.gov.br/
https://www.adece.ce.gov.br/
https://www.codece.ce.gov.br/
http://www.complexodopecem.com.br/
https://www.jucec.ce.gov.br/
https://www.zpeceara.ce.gov.br/
http://www.idt.org.br/
https://www.gov.br/pt-br/temas/trabalho-emprego
http://www.idt.org.br/


 Até o dia 17 de abril de 2020, o IDT/SINE já havia captado 14.527 
vagas no Estado. O desempenho foi em decorrência da abertura dos 
postos de trabalho principalmente nos setores dos serviços (5.723), 
indústria de transformação (3.509) e comércio (2.693). Desse total do 
período, mais de 9 mil trabalhadores foram inseridos no mercado de 
trabalho, por meio das Unidades do IDT/SINE. 
 Considerando o impacto das últimas semanas, com a inviabilidade do 
atendimento presencial e da visita às empresas, o IDT tem investido o 
atendimento virtual, por meio do portal Gov.br/trabalho e do site do 
Instituto (www.idt.org.br), onde as vagas podem ser cadastradas, bem 
como do contato telefônico para o cadastro das oportunidades no 
sistema.

 Com a suspensão temporária do atendimento presencial nas 
Unidades do IDT/SINE, o Instituto desenvolveu estratégias para a 
implantação de outros canais de atendimento, como telefone, site e 
e-mail. Dessa forma, já viabilizou a realização de 58.733 atendimentos, 
entre os dias 2 de março a 17 de abril de 2020. Destaca-se que o principal 
canal utilizado no período tem sido o telefone, pelo qual foram 
contabilizados mais de 15 mil atendimentos. Os interessados podem ligar 
para o 0800 591.0363.

IDT registra de 14,5 mil vagas abertas em 2020

IDT realiza 58,7 mil atendimentos entre 
março e abril
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 Os tempos mudaram. Modos criativos e eficientes de comercializar 
são mais do que bem-vindos durante esse período de isolamento social, 
conseqüência da pandemia mundial causada pelo Coronavírus. Nesta 
perspectiva, a Secretara do Desenvolvimento Agrário do Governo do 
Ceará lançou o Portal dos Produtos da Agricultura Familiar, um espaço de 
interação entre oferta e demanda, produtor e comprador.
 Agricultores dos 184 municípios podem cadastrar seus produtos e 
contatos no sistema abrigado no sítio da SDA (www.sda.ce.gov.br), mais 
protegido da ação de atravessadores. Quem desejar inserir seus dados ou 
atualizar informações pode entrar em contato com o escritório local da 
Ematerce ou a sede da cooperativa com acesso ao Sistema Estadual de 
Cadastro de Agricultores Familiares, Empreendedores Individuais e 
Empreendimentos Representativos (Secaf).
 Na nova plataforma compradores podem procurar pelo produto, 
região ou cidade de preferência e até mesmo a cooperativa responsável 
pelo gênero. Desde o início da crise provocada pela Covid-19 a 
Cooperativa Agroecológica da Agricultura Familiar do Caminho de Assis 
(Cooperfam) é exemplo de comércio alternativo ao atender pedidos pela 
rede social WhatsApp para a entrega de polpa de frutas e outros 
alimentos com preços abaixo do que é praticado em grandes 
supermercados.

 Técnicos da Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho 
(Sedet) e vinculadas trabalham para subsidiar as tomadas de decisão do 
Grupo de Trabalho Estratégico, criado a partir dos decretos estaduais 
33.547 e 33.554, publicados no Diário Oficial do Estado (DOE) nos dias 21 
e 25 de abril.
 Esse trabalho contempla Benchmarking de diversos países e estados 
do Brasil, sobre a retomada das atividades econômicas, paralisadas por 
conta da pandemia. A idéia é traçar um faseamento para o retorno 
gradual, conforme Protocolo Geral disseminado pela Organização Mundial 
da Saúde (OMS). 
 Os técnicos se reúnem diariamente para elaboração dos documentos 
que serão apresentados, inicialmente ao secretário Maia Junior, que 
levará ao Grupo de Trabalho que tem participação de diversos secretários 
de estado e diversas  entidades representativas como Fiec, FCDL, Sebrae, 
entre outras.

SDA lança portal para facilitar comercialização de 
produtos da agricultura familiar

Técnicos do Sistema Sedet buscam soluções para o 
enfrentamento e recuperação da economia do Ceará, 

durante e pós pandemia

Fonte: Sedet

Fonte: SDA

Leia reportagem completa no site da SDA. 

Leia reportagem completa no site da Sedet. 

https://www.sda.ce.gov.br/
https://servicos.sda.ce.gov.br/ppaf/blk_mapa_dashboard_agricultura_familiar/
https://www.sda.ce.gov.br/2020/04/27/sda-lanca-portal-para-facilitar-comercializacao-de-produtos-da-agricultura-familiar/
https://www.sedet.ce.gov.br/2020/04/28/tecnicos-do-sistema-sedet-buscam-solucoes-para-o-enfrentamento-e-recuperacao-da-economia-do-ceara-durante-e-pos-pandemia/


Sedet divulga análise técnica sobre o Panorama do Seguro 
Desemprego em 2020.

MAIS DESTAQUES
clique e acesse:

Acesse a página do Governo Federal para solicitar o 
Seguro Desemprego.

https://www.sedet.ce.gov.br/wp-content/uploads/sites/15/2020/04/Panorama_SD.pdf
https://www.gov.br/pt-br/temas/trabalho-emprego


facebook.com/sedetceara
facebook.com/adagriceara
facebook.com/adececeara
facebook.com/codececeara
facebook.com/complexodopecem
facebook.com/JucecCeara
facebook.com/ZPECeara
SINE/IDT

@sedet.ceara
@adagri.ce
@adececeara
@codececeara
@complexodopecem
@jucecceara
@sineidt

https://www.facebook.com/sedetceara/
https://www.facebook.com/adagriceara/
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https://www.facebook.com/codececeara/
https://www.facebook.com/complexodopecem/
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https://www.facebook.com/SineIDT-301737213215899/
https://www.instagram.com/sedet.ceara/
https://www.instagram.com/adagri.ce/
https://www.instagram.com/adececeara/
https://www.instagram.com/codececeara/
https://www.instagram.com/complexodopecem/
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https://www.instagram.com/sineidt/

