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CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS (CAGED) PARA O
MÊS DE SETEMBRO

Setembro – 2022

No mês de Setembro de 2022, o estado do Paraná ficou em 8º lugar no
ranking  das  unidades  federativas,  com  um  saldo  de  12.920  empregos
formados, sendo 140.539 trabalhadores admitidos e 127.619 desligados.

Os principais setores do mês de Setembro de 2022 foram o setor de
Serviços, com um saldo de 5.515 postos criados e o setor de Comércio, com
saldo de 3.887. O setor de Indústria teve um saldo de 2.374, o de Construção
registrou  1.047  postos,  Agricultura,  pecuária,  produção  florestal,  pesca  e
aquicultura teve 97 novos postos de emprego.

Os 10 municípios com maior saldo no estado nesse mês foram Londrina,
com 1.153 postos, São José dos Pinhais, com 755 novos postos, Cascavel, com
751 postos, Maringá, com 653 postos, Foz do Iguaçu, com 646 postos, Ponta
Grossa, com 638 postos, Araucária com 592 postos, Rolândia, com 270 postos,
Curitiba com 260, e Pinhais, com 259 postos criados. 

Os  5  municípios  com piores  saldos  foram Rio  Negro,  com -57 novos
postos,  Ibiporã,  com -58  novos  postos,  Campina  Grande  do  Sul,  com -60
novos postos, Fazenda Rio Grande, com -64 novos postos e Umuarama, com -
74 novos postos.

Acumulado do Ano – Janeiro a Setembro de 2022

No acumulado do ano, o estado do Paraná se encontra em 4º lugar, com
um saldo de 136.816 postos de trabalho, atrás de São Paulo (595.984), Minas
Gerais (211.986) e do Rio de Janeiro (168.345).

Os municípios com maior saldo são Curitiba (36.043), Londrina (6.607);
São José dos Pinhais (6.096), Maringá (5.964) e Cascavel (5.097).

O setor de serviços segue como setor maior empregabilidade no estado,
com um saldo de 80.684, seguido da indústria (26.723), Comércio (17.149),
Construção (9.153) e Agricultura (2.794).
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