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Curso sobre Perito Judicial : último dia para inscrições

As inscrições para mais um curso gratuito on line sobre Perito Judicial, que 
está sendo oferecido pelo Creci-PB em parceria com o Creci-SP, ainda 
podem ser feitas até este domingo, através do site www.creci-pb.gov.br ou 
classroom.creci.org.br, mediante a criação no site do Órgão de e-mail no 
domínio @creci.org.br. Quem ainda não o criou, pode fazê-lo através do site 
www.creci-pb.gov.br.           

Conteúdo programático

Dentre os temas que serão abordados, constam: Honorários, o corretor de 
imóveis enquanto perito judicial e o PTAM, pagamento das despesas e 
remuneração dos peritos, fluxo operacional de atividade do perito, apresentação 
de laudo, requerimento da entrega das chaves de imóvel vazio e suspensão do 
curso do prazo processual.
                              
                                Antigas carteiras perdem validade

Desde o último dia 1º de janeiro, a antiga carteira profissional (vermelha), deixou 
de ser expedida. As já emitidas poderão permanecer na posse dos respectivos 
titulares, desde que carimbada pelo Creci com a expressão “Documento 
histórico, sem validade legal”.
 
                              Nova cédula de identidade profissional

A nova cédula de identidade profissional 
s e rá  e xp ed id a  a n ua lm en t e  p e los 
Conselhos Regionais, em modelo único e 
de uso obrigatório por todos os profissionais 
inscritos no Sistema e terá validade até o 
dia 15 de abril do ano seguinte ao de 
referência. A expedição é condicionada ao 
pagamento da anuidade e a atualização 
cadastral pelo profissional, direta e 
gratuitamente no caso da Paraíba, através 
do site www.creci-pb.gov.br.

                                   Homenagem às mulheres 

Os que fazem o Creci-PB orgulham-se em felicitar as corretoras de imóveis pela 
passagem do Dia 8 de Março, mundialmente consagrado às mulheres, que em 
sua sublime existência de filhas, esposas, donas de casa, mães, avós e amigas, 
dão exemplo de vida, ao desempenhar com competência e afinco suas 
atividades pessoais e profissionais.                                  


