
 “Esse programa veio em um momento muito assertivo, de retomada, 
final de ano e de novas contratações”. A afirmativa é da empresária Eveline 
Duarte, sócia-proprietária do Mundi Restaurante, localizado em Limoeiro do 
Norte, no Vale do Jaguaribe. O restaurante é uma das empresas já 
cadastradas no Programa Mais Empregos Ceará, lançado pelo governador 
Camilo Santana nesta sexta-feira (10). O cadastro para o programa está 
aberto desde o dia 6 de setembro no site maisempregos.ce.gov.br.

Mais Empregos Ceará é lançado com mil novos postos de 
trabalho já criados; serão até 20 mil novas vagas

Fonte: Governo do Ceará

Clique aqui e leia mais.
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 Para oferecer mais acessibilidade àqueles que acessarem o portal da 
Junta Comercial do Estado do Ceará (Jucec), a equipe de comunicação da 
Autarquia com apoio da Casa Civil realizou atualizações que possibilitam a 
leitura do conteúdo do site em inglês e espanhol, além do usual português. 
Também foram adicionados sistemas de inclusão para pessoas com 
deficiência auditiva ou que necessitem da leitura em Linguagem Brasileira de 
Sinais (Libras).Com a atualização, o site foi configurado de acordo com as 
opções de acessibilidade.

Portal da Jucec traz atualizações para trazer 
acessibilidade aos usuários

Fonte: Jucec

Clique aqui e leia mais.

ZPE Ceará representa o Brasil no principal evento de Zonas 
Francas da América Latina

 Primeira Zona de Processamento de Exportação a entrar em operação 
no País, a ZPE Ceará, que faz parte do Complexo do Pecém, representou o 
Brasil no V Congresso Nacional de Zonas Francas e na XXIII Conferência de 
Zonas Francas da Ibero-América, eventos que aconteceram 
simultaneamente nesta quinta-feira, 9, de maneira 100% virtual. Ao longo 
do dia, a programação chegou a ser acompanhada por mais 2 mil 
participantes simultâneos, de 36 países diferentes.                                      

Fonte: Complexo do Pecém

Clique aqui e leia mais.
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IDT/SINE encerra segundo quadrimestre com 23.866 vagas 
captadas - setor de serviços lidera as ofertas

Ouça o podcast Cearenseando que traz os detalhes do 
Programa Mais Empregos Ceará

55,7 mil trabalhadores atendidos pelo IDT/SINE em agosto - 
modalidade presencial ainda é a preferida 

Fonte: IDT

 O Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT/SINE) atendeu a 55.749 
trabalhadores em sua rede de unidades, durante o mês de agosto deste ano. 
Mesmo apresentando oscilações sutis entre uma semana e outra, no 
acumulado, os indicadores vem demonstrando crescimento e revelam uma 
preferência maior pela modalidade presencial. No mesmo mês, os 
atendimentos pelos canais remotos obtiveram 7.650 acessos. As informações 
são da Base de Gestão do Ministério da Economia (BGIMO), e dos indicadores 
internos do órgão. 
  Segundo o coordenador da intermediação de mão de obra do órgão, 
Rubens Rodrigues, para facilitar o acesso aos serviços, o IDT dispõe de opções 
virtuais para atender às demandas da população, como o portal www.idt.org.br 
e o site gov.br/trabalho, onde é possível consultar as vagas abertas e fazer o 
cadastro. “Também contamos com o chatbot do Telegram que pode ser 
acessado por um celular comum através do perfil @idtoficialbot. Nele, o 
trabalhador pode obter informações de seu interesse. As chamadas telefônicas 
também são um importante elo entre o IDT e o cidadão, pois possibilitam a 
comunicação direta com as unidades”, esclarece Rodrigues. 
 O atendimento no IDT/SINE oferece consulta de vagas de emprego no 
mercado formal ou autônomo, encaminhamento para as oportunidades, 
orientação profissional, habilitação no seguro-desemprego, entre outros. 
Recentemente o órgão se juntou a outras instituições na luta contra o 
coronavírus, aderindo ao pacto promovido pelo Governo do Estado e 
Assembléia Legislativa, para o aumento da cobertura vacinal no Estado. Assim, 
quem acessar os serviços disponíveis nas unidades, também poderá fazer o 
cadastro para a vacina na plataforma da Secretaria de Saúde do Ceará.

 De maio a agosto de 2021, a rede de atendimento do IDT/SINE captou 
23.866 vagas de emprego nas empresas parceiras da rede. As informações são 
da Base de Gestão da Intermediação de Mão de Obra (BGIMO) do Ministério da 
Economia. Por segmento econômico, o setor de serviços lidera as demandas de 
profissionais no período, com 8.884 postos criados, seguido pela indústria 
(6.924), comércio (3.826), e agropecuária (1.842). As funções mais solicitadas 
foram as de alimentador de linha de produção, com 3.786 vagas, trabalhador da 
pecuária (1.470) e vendedor de comércio varejista (915). 
 Atualmente, o IDT/SINE dispõe de 1.301 vagas de emprego abertas em 
suas unidades de atendimento, para diversas áreas e funções.  As 
oportunidades temporárias também já estão sendo ofertadas pela empresas, 
ampliando as chances de uma ocupação na reta final do ano. Até dezembro, a 
expectativa do Instituto é captar cerca de 25 mil oportunidades temporárias e 
efetivas, principalmente nos setores de comércio e serviços, mantendo a 
mesma média realizada no ano anterior, quando ainda num cenário restrito 
para o mercado, foram ofertados 2.102 postos de empregos temporários no 
último quadrimestre. 
 Para acessar as oportunidades, os interessados devem clicar na opção 
“consulte as vagas disponíveis” no portal www.idt.org.br, ou ainda, agendar seu 
atendimento presencial ou virtual.

Fonte: IDT
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