
 O Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT) divulga, hoje (5/5), o 
resultado da primeira fase do processo seletivo para o preenchimento das vagas de 
Agente de Microcrédito e Supervisor de Crédito do Programa Ceará Credi, do 
Governo do Ceará.
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Programa Ceará Credi: IDT divulga resultado da primeira 
fase da seleção para agente e supervisor
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 Desde 2019, a Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet), 
por meio da Secretaria Executiva do Agronegócio, e com o apoio da Embrapa e do 
Moinho Santa Lúcia, trabalha em um projeto para a implantar a produção de trigo 
no Ceará – algo inusitado, considerando as condições de clima e qualidade dos solos 
até então improváveis para esse tipo na região.

Ceará pode se tornar polo produtor de trigo

Fonte: Sedet

Fonte: Sedet

Sedet e Ipece lançam Edital para contratar consultoria 
para trabalhar no projeto de Apoio para Segurança Hídrica

Reabertura avança em novo decreto; continuidade 
depende de adesão de todos aos cuidados e protocolos

Clique na imagem e confira a entrevista do secretário Maia 
Junior sobre o plano de retomada econômica,  no 

programa Cena Pública, da TVC.

O Porto do Pecém realiza operação humanitária 

 A Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet) e o 
Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece) estão 
realizando o processo de seleção de Empresa de Consultoria para 
“Implementação e Implantação do Sistema Estratégico para o 
Assessoramento à Irrigação (SEAI) do Programa de Eficiência do Uso da 
Água no Setor Agropecuário para Cinco Bacias Hidrográficas do Estado do 
Ceará (Alto, Médio e Baixo Jaguaribe, Banabuiú e Salgado).”, no âmbito do 
Projeto de Apoio à Melhoria da Segurança Hídrica e Fortalecimento da 
Inteligência na Gestão Pública do Estado do Ceará.

 No último domingo (02), após quatro dias de viagem, desde a saída do 
Porto do Pecém, o navio de apoio oceânico (NApOc) “Purus”, da Marinha do 
Brasil, atracou no Porto de Belém com um tanque de 90 mil metros cúbicos 
(m³) de oxigênio líquido, da White Martins – empresa instalada na ZPE 
Ceará. O oxigênio foi enviado do Ceará para atender hospitais com 
pacientes de Covid-19, no Pará e no Amapá. O Complexo do Pecém se 
orgulha em contribuir com essa operação que objetiva reduzir os impactos 
da pandemia, afinal a logística portuária também salva vidas.

 Em transmissão ao vivo pelas redes sociais na noite desta sexta-feira 
(30), o governador Camilo Santana informou que o novo decreto permitirá 
novo avanço no processo de flexibilização das atividades econômicas no 
Ceará, com a liberação parcial do comércio de rua e de shoppings também 
aos fins de semana. O anúncio foi feito após reunião virtual com o comitê 
formado por profissionais de Saúde, presidentes do Tribunal de Justiça e 
Assembleia Legislativa, e Ministério Público Estadual, Federal e do Trabalho, 
e a prefeitura de Fortaleza. Na ocasião do anúncio estava presente o 
secretário da Saúde do Estado, Carlos Roberto Martins Rodrigues Sobrinho 
(Dr. Cabeto), e o novo decreto passa a valer a partir de segunda-feira (3).

Clique aqui e leia mais.

Fonte: Complexo do Pecém
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Clique aqui e leia mais.

 Os criadores têm um compromisso a partir dessa segunda-feira (03). 
Começa no Ceará a primeira etapa de Vacinação contra Febre Aftosa 2021. 
Segundo a Agência de Defesa Agropecuária do Ceará (Adagri), vinculada da 
Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet), até o dia 01 de 
junho, data que se encerra a Campanha, devem ser vacinados os animais de todas 
as idades. Isso ignifica cerca de 2,7 milhões de bovinos e bubalinos em todo o 
Estado.

Começou nesta segunda-feira (03) a primeira etapa de 
Vacinação contra Febre Aftosa 2021

Fonte: Adagri

Clique aqui e leia mais.

Fonte: Sedet

Sedet e Funceme publicam Edital para contratar 
consultoria que fará cadastro de produtores rurais

 A Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet) e a 
Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), por 
meio da Casa Civil, tornam pública a manifestação de interesse para seleção 
e contratação de consultoria para realização de atividades relacionadas à 
governança hídrica.

Clique aqui e leia mais.

Clique aqui e leia mais.
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Governo do Ceará celebra Dia do Trabalhador em 
evento virtual no Youtube

Mais de 215 mil atendimentos em 2021 pelo IDT/SINE

 Uma cerimônia virtual com muito serviço e entretenimento. Foi assim 
celebração do Dia do Trabalhador no último dia primeiro de Maio, promovido pelo 
Governo do Estado do Ceará. O evento virtual, organizado pelas Secretarias do 
Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet) e da Cultura (Secult) , em parceria 
com o Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT), foi apresentado do palco 
do Theatro José de Alencar e transmitido pelo canal do Youtube da Sedet.

 Considerando os dados até o dia 23 abril, as Unidades do IDT/SINE em todo 
Estado foram responsáveis pela realização de 215.140 atendimentos aos 
trabalhadores. As informações são da Base de Gestão da Intermediação de Mão 
de Obra, do Ministério da Economia (BGIMO), e dos indicadores internos do 
Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT).
 Destaca-se ainda que os números não registram a retomada dos 
atendimentos presenciais nos postos em todo Estado, iniciada no dia 26 de abril. 
Hoje, os trabalhadores que precisarem dos serviços prestados pelo órgão, devem 
acessar o Portal do IDT (www.idt.org.br), fazer um cadastro simples – informando 
nome, telefone e e-mail, e optar pela modalidade do serviço (presencial ou 
remoto), tipo de serviço, o dia da semana e o horário a ser atendido.
 Além desse suporte, é possível ter acesso aos serviços do IDT/SINE por meio 
dos canais https://empregabrasil.mte.gov.br e do aplicativo SINE Fácil, assim como 
o contato direto com os atendentes via Chatbot, na página inicial do IDT 
(www.idt.org.br).

Fonte: IDT

Clique aqui e leia mais.

Fonte: IDT

IDT/SINE capta mais de 16 mil vagas em 2021
 Beneficiando os trabalhadores que recorrem ao sistema público de emprego 
em busca de uma colocação no mercado de trabalho, as Unidades do IDT/SINE 
foram responsáveis pela captação de 16.333 vagas, em 2021. Os dados são da 
Base de Gestão da Intermediação de Mão de Obra (BGIMO), do Ministério da 
Economia, até o dia 23 de abril. 
 O Instituto busca facilitar o contato entre trabalhadores e empresas, por 
meio da oferta de vagas e o encaminhamento dos profissionais que estão nos 
perfis solicitados. Para tanto, dispõem dos serviços prestados aos empregadores 
através de plataformas digitais, como os portais www.idt.org.br e gov.br/trabalho, 
como também outros atendimentos que estão sendo realizados por telefone, 
sempre na intenção de melhor contribuir e atender bem às empresas neste 
momento.

Fonte: IDT
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Confira as ações que o Governo do Ceará vem promovendo no 
combate à pandemia

Ceará recebe 18º lote de vacinas, incluindo a primeira remessa 
dos imunizantes da Pfizer

Governo do Ceará divulga os 91 projetos contemplados com edital 
para eventos corporativos virtuais

Centec oferta 960 vagas em 11 cursos gratuitos na 
próxima segunda (3)
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