
 A CEO global da Fortscue, Julie Shuttleworth, acompanhada do CEO para 
a América Latina, Augustin Pichot; e do CEO para o Brasil, Luís Viga; além de 
outros profissionais da empresa australiana, visitaram na manhã desta 
terça-feira (23) as instalações do Complexo do Pecém.

Comitiva da Fortescue visita Ceará onde pretende 
desenvolver projeto para produzir Hidrogênio Verde
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 Nos dias 24 e 25 de novembro o Governo do Estado do Ceará, por meio 
da Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho, marcou presença 
no Fórum Internacional de Hidrogênio Verde, promovido pelo Sistema Fiec . O 
titular da Sedet, Maia Junior, participou, de forma virtual, da cerimônia de 
abertura, na manhã desta quarta-feira (24).
 'O Hub de Hidrogênio Verde Ceará, Brasil' foi tema do primeiro painel da 
programação do Fórum e contou com a participação da secretária executiva 
da Indústria da Sedet, Roseane Medeiros, como palestrante, e do consultor 
técnico da Sedet, Constantino Frate, como moderador.
 À tarde, a secretária executiva da Sedet moderou o painel 
'Investimentos em Hub’s de Hidrgênio Verde no Brasil'.
 Na quinta-feira (25), o coordenador de inovação da Sedet, Expedito 
Parente, foi mediador do painel sobre o 'Cenário Internacional – Eólica 
Offshore e Hidrogênio no Reino Unido'.
 O Fórum Internacional de Hidrogênio Verde é promovido pela Fiec e 
apoiado pelas principais entidades do setor de Hidrogênio do Brasil e do 
mundo! O evento contou com a participação dos principais players, 
especialistas do setor de geração de energia com Hidrogênio Verde, 
representantes da academia. E discutiu sobre os principais desafios e 
oportunidades de negócios.

 O Governo do Estado do Ceará, por meio da Secretaria do 
Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet) e da Agência de 
Desenvolvimento do Estado do Ceará (Adece), realizou na última quarta-feira 
(24) a Rodada Virtual de Negócios de Logística como parte da programação 
da Expolog 2021.

Governo do Estado participa do Fórum Internacional de 
Hidrogênio Verde promovido pelo Sistema Fiec

 Com o objetivo de efetivar a política de desenvolvimento dos Arranjos 
Produtivos Locais (APLs) do Ceará, a Agência de Desenvolvimento do Estado 
(Adece), vinculada à Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho 
(Sedet) lançou uma ferramenta online reunindo a lista de aglomerados 
produtivos e suas respectivas localizações.

 A Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado (CGE) avançou em mais uma 
etapa da implementação do Programa de Integridade do Poder Executivo do 
Estado do Ceará na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do 
Estado (Sedet). Na manhã de terça-feira (23), representantes dos dois 
órgãos estiveram reunidos para a apresentação do resultado do Diagnóstico 
de Integridade da Sedet.

 Estimular o empreendedorismo, agregando valores à produção de 
mariscos. Foi com esse objetivo que nos dias 16 a 18 de novembro foi 
realizado um curso de boas práticas de manejo para marisqueiras do Distrito 
de Aranaú, em Acaraú, litoral oeste do Ceará . A capacitação promovida pela 
Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet), em parceria 
com a Prefeitura de Acaraú, foi coordenada pelo engenheiro de pesca da 
Secretaria Executiva do Agronegócio da Sedet, Marcus Borges Leite, e teve a 
participação de 19 marisqueiras da Região.

Governo do Ceará lança ferramenta inteligente de 
Arranjos Produtivos Locais do Ceará

Sedet realiza Rodada Virtual de Negócios de Logística

Diagnóstico de Integridade da Sedet é apresentado 
pelo CGE

Sedet, em parceria com a Prefeitura de Acaraú, 
promove curso para marisqueiras
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 No mês das ofertas promocionais da Black Friday, o Instituto de 
Desenvolvimento do Trabalho (IDT) realiza a sua primeira Black Friday 
Emprego, nesta sexta-feira (26), com encaminhamento para mais de 1.500 
vagas, principalmente nos setores de serviços e comércio. De acordo com o 
órgão, a iniciativa surgiu com a finalidade de agilizar os processos seletivos e 
encaminhar profissionais para as vagas de empregos abertas na rede de 
atendimento.

 De janeiro a outubro deste ano, o Instituto de Desenvolvimento do 
Trabalho (IDT/SINE), captou mais de cinquenta mil oportunidades de 
emprego no mercado de trabalho do Estado. De acordo com os dados da 
Base de Gestão do Ministério da Economia (BGIMO), nesse período, 52.206 
novos postos de trabalho foram registrados pela intermediação de mão de 
obra do órgão. O número representa um aumento de 26% em relação ao 
mesmo intervalo em 2020, onde foram registradas 41.272 vagas. 
 Se analisadas por setor econômico, as requisições por profissionais 
tiveram maior impulso no segmento serviços, com 12.333 ofertas, seguidas 
pela indústria (14.574), e comércio (5.810). 
 Para o coordenador da intermediação de mão de obra, Rubens 
Rodrigues, o resultado é fruto das parcerias que o IDT vem firmando ao longo 
dos anos com diversas empresas. “Buscamos um constante contato com os 
empregadores para apresentar e disponibilizar os nossos serviços. Com isso, 
fazemos uma ponte entre a oferta e a procura por vagas e contribuímos com 
o desenvolvimento das políticas de geração de emprego e renda no Estado”, 
destaca Rodrigues. 
 Atualmente, o IDT possui 1.372 oportunidades disponíveis em todo o 
Estado, incluindo ofertas destinadas para pessoas com deficiência. Para 
acessar as vagas, os interessados podem agendar atendimento em qualquer 
uma das unidades da rede no Estado, ou ainda, utilizar a opção remota por 
meio do portal empregabrasil.mte.gov.br ou do aplicativo SINE FÁCIL. O 
órgão alerta que em função da grande procura pelo serviço, todas as 
oportunidades estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas a 
qualquer momento.
 Mais informações em www.idt.org.br ou através da Central de 
Atendimento ao Cliente no número 0800 591.0363. O serviço funciona de 
segunda a sexta-feira de 8 às 17h.

Black Friday Emprego do IDT/SINE estima inserção em 
mais de mil postos de trabalho no mercado cearense

Os empregadores interessados no programa Mais 
Empregos Ceará agora têm mais uma oportunidade de 

participar e também mais tempo para fazer o seu cadastro 
no programa. Através de mudanças na Lei de criação do 

programa (17.569/21), o Governo do Ceará ampliou a 
abrangência dos setores que poderão ser contemplados 

e o prazo para a solicitação do benefício no sistema.

 As novas determinações incluem o segmento 
industrial na cobertura do programa, beneficiando 

microempreendedores individuais, microempresas e 
empresas de pequeno porte.

52,2 mil vagas de emprego captadas pelo IDT/SINE 
de janeiro a outubro

Fonte: IDT

Fonte: IDT

Clique aqui e leia mais.

http://www.idt.org.br/
https://www.idt.org.br/
https://www.sedet.ce.gov.br/2021/11/26/black-friday-emprego-do-idt-sine-estima-insercao-em-mais-de-mil-postos-de-trabalho-no-mercado-cearense/


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

@sedet.ceara
@adagri.ce
@adececeara
@complexodopecem
@jucecceara
@idetsine

http://www.idt.org.br/
https://www.ceara.gov.br/2021/09/29/geracao-de-empregos-em-alta-foram-165-mil-postos-de-trabalho-em-agosto/
http://maisempregos.ce.gov.br/
https://www.ceara.gov.br/2021/09/29/empresas-do-cariri-aderem-ao-programa-mais-empregos-e-criam-novos-postos-de-trabalho/
https://www.ceara.gov.br/2021/09/29/ceara-credi-oferece-oportunidades-para-empreendedores-no-cariri/
https://www.ceara.gov.br/2021/09/27/saber-elaborar-um-bom-curriculo-pode-fazer-diferenca-na-hora-de-buscar-por-uma-vaga-de-emprego/
https://www.ceara.gov.br/2021/09/27/governo-do-ceara-capacita-egressos-do-sistema-prisional-em-computacao-em-nuvem-da-aws/
https://empregabrasil.mte.gov.br/

