
 Gerar emprego e melhorar a renda do trabalhador. São dois objetivos 
estratégicos que o Governo do Ceará vem trabalhando fortemente 
principalmente através da atração de novas indústrias para o estado. O esforço 
tem dado resultados e gerado mais oportunidades de empregos não só na 
Capital, como em todo interior do Ceará. Nesta quinta-feira (9), o governador 
Camilo Santana participou da inauguração da segunda unidade da fábrica de 
calçados Neurubber na cidade de Solonópole.

Fábrica de calçados inaugura segunda unidade em Solonópole 
e amplia oportunidade de emprego aos cearenses

Fonte: Sedet
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 O Ceará dá mais um importante passo para a consolidação do HUB do 
Hidrogênio Verde e para ampliar a sua capacidade de produzir energia limpa. 
O governador Camilo Santana assinou nesta quarta-feira (8), dois 
memorandos de entendimentos que resultarão em mais de R$ 7,6 bilhões de 
investimento no Ceará. O primeiro é um memorando de entendimento com a 
empresa Ingenostrum do Brasil LTDA para a construção de dois complexos de 
energia solar no interior do estado. Os empreendimentos preveem a geração 
de quase 6 mil empregos na fase de construção, e de 335 durante a operação 
total das unidades.

Novos memorandos de entendimento fortalecem o HUB do 
Hidrogênio Verde e ampliam a capacidade de produção de 

energia limpa no Ceará

 Antecipar e conhecer os desafios que se apresentarão ao longo da 
implantação do Hub de Hidrogênio Verde no Ceará para estabelecer um plano 
de ação para o desenvolvimento exitoso do projeto. Foram esses os objetivos 
que levaram o Governo do Ceará, por meio da Casa Civil e Secretaria do 
Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet), a promover o 1º Workshop 
de Integração Governo e Empresas – Hub de Hidrogênio Verde do Ceará, na 
manhã desta quarta-feira (08), no Centro de Eventos do Ceará.

 Visando simplificar, ainda mais, o modelo de registros de empresas no 
Ceará, a presidente da Junta Comercial do Estado do Ceará, Carolina Monteiro 
realizou uma série de reuniões, esta semana, em Brasília. Os tópicos tratados 
nas reuniões foram a viabilização e lançamento do projeto Balcão Único no 
Ceará e Distrito Federal, a arquitetura técnica da Rede Facilitadora e a 
avaliação do projeto Empreendedor Digital até o ano de 2021.

Representantes do Governo do Ceará e empresários 
debatem os desafios para implantação do 

Hub de Hidrogênio Verde

Jucec participa de uma série de encontros visando a 
simplificação do processo de registro

de empresas no Ceará
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 O Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT/Sine) está com 874 
vagas de emprego abertas nesta sexta-feira (10), para o mercado de 
trabalho no Estado. Destas, 137 são destinadas a Pessoas com Deficiência 
(PCDs). Analista de marketing, copeiro, costureiro na confecção em série, 
garçom, mecânico de automóvel, montador de estruturas metálicas, 
nutricionista, teleoperador e operador de caixa estão entre as oportunidades 
ofertadas na rede de atendimento do órgão.  Devido à grande procura pelos 
serviços, o órgão adverte que todas as vagas estão sujeitas a alterações e 
podem ser preenchidas a qualquer momento.
 Para se candidatar, o trabalhador precisa fazer um cadastro no sistema 
público de emprego, inserindo dados de contato e a descrição detalhada da 
sua experiência profissional. Esse serviço pode ser obtido pessoalmente nas 
unidades por meio de agendamento prévio, pelo portal 
empregabrasil.mte.gov.br ou ainda, através do aplicativo SINE FÁCIL. 
 O IDT/SINE também habilita trabalhadores para o recebimento do 
seguro-desemprego e corrige pendências na concessão do benefício, de 
acordo com a legislação pertinente. Os que buscam orientação profissional e 
microcrédito também têm acesso às ações nas unidades. 

Serviços para a empresa

 Para solicitar um profissional, o empregador pode preencher um 
cadastro com as informações sobre a vaga no portal www.idt.org.br, clicando 
na opção “empresário oferte sua vaga” ou ainda, ligar para a Central de 
Atendimento ao Cliente no número 0800 591.0363. O serviço funciona de 
segunda a sexta-feira de 8 às 17h. 

IDT/SINE tem cerca de 900 vagas de emprego disponíveis 
nesta sexta-feira (10)

No Ceará, os Microempreendedores individuais são 61% 
das empresas abertas em novembro

Fonte: IDT

 A Junta Comercial do Estado do Ceará (Jucec) contabilizou, no mês de 
novembro deste ano, o total de 8.676 novas empresas registradas em todo o 
Ceará, superando o mesmo mês do ano anterior. Dentre as constituições, 
7.114 foram registradas como Microempreendedores Individuais (MEI), o 
equivalente a 61% do total. O quantitativo de pessoas formalizando seu 
negócio como MEI aumentou em relação à novembro de 2020, que foram 
6.861.
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Jucec participa do 46º Fórum Estadual de Microempresas 
e Empresas de Pequeno Porte

 A Junta Comercial do Estado do Ceará (Jucec) participou, nesta 
quinta-feira (9), da 46ª reunião do Fórum Estadual de Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte. A Jucec coordena o Comitê de Simplificação e 
Desburocratização. No evento, foram abordados projetos para a melhoria do 
ambiente de negócios envolvendo as microempresas e empresas de pequeno 
porte.
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Colaboradores da Jucec participam de reunião para 
conhecer o projeto Balcão Único

 O vice-presidente Caio Rodrigues e o consultor do convênio 
empreendedor digital no Ceará, Eduardo Jereissati, reuniram-se,nesta 
quarta-feira (8), com os colaboradores da Junta Comercial do Estado do 
Ceará (Jucec) através de um encontro híbrido. Foi apresentado o sistema do 
Balcão Único que será instalado no Ceará, com o nome Empresa Mais Simples, 
que promete uma unificação de todos os órgãos envolvidos no processo de 
registros de empresas.
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A entrevista pode ser fator determinante de 
um processo seletivo

 Em 2021, o Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT) já 
encaminhou mais de 72 mil trabalhadores para os processos seletivos das 
empresas parceiras. Durante as seleções, uma etapa fundamental é a 
entrevista com o recrutador, que ainda pode ser um fator para insegurança 
dos candidatos. Com a pandemia da Covid-19, alguns processos seletivos 
passaram a ser online, exigindo mais atenção do público para as 
especificidades e a relevância da entrevista. Pensando nisso, o IDT elaborou 
um guia para aumentar as chances dos entrevistados nessa fase tão 
importante.
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