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Creci-PB divulga gabarito de prova de processo seletivo
O Creci-PB disponibilizará em seu site
(www.creci-pb.gov.br) nesta segunda-feira o
gabarito da prova teórica aplicada na última
quarta-feira por ocasião do processo de
seleção para duas vagas oferecidas pelo
Órgão, destinadas ao setor financeiro
(bacharel em Administração) e ao setor de
compras (bacharel em Ciências Contábeis).
A Comissão responsável pelo processo de
seleção pública é composta pelo diretor de
assuntos pedagógicos do Creci-PB,
Everaldo Seixas (presidente) e tem como membros a coordenadora de
Recursos Humanos Hellena Karoliny, o superintendente Gustavo Beltrão, a
assessora jurídica Iane Abrantes e o assessor contábil Rômulo Teotônio.
Comissão de prerrogativas dos corretores de imóveis se reúne
A defesa das prerrogativas dos corretores de
imóveis, o combate ao exercício ilegal da
profissão e o cumprimento da ética a ela
inerente são algumas das ações a serem
intensificadas pela Comissão das
Prerrogativas criada pelo Creci-PB.
Durante reunião ocorrida terça-feira, o
presidente Rômulo Soares destacou a
importância do trabalho que será desenvolvido
pelo grupo e os assessores jurídicos Bruno
Nóbrega e Iane Abrantes teceram
considerações e dirimiram dúvidas sobre
vários aspectos relacionados à ética, previstos na Lei 6.530/78.
A Comissão é presidida por Carlos Alberto Ximenes e tem como membros Maria dos
Remédios, Roberto Albuquerque, Hermogenes Pinho, Jocima Teixeira, Jozil Nunes,
José Roberto, Orlando Neto, Rilma de Moraes, Márcia Araújo, Lauro Chrystian, Adriana
Gadelha, Irani Martins, Milton Tavares e Isabel Lopes.

Servidores recebem adiantamento de 13º salário
Os servidores do Creci-PB tiveram creditados em suas contas salário na última quartafeira (14), 50% do 13º salário. O restante, a exemplo do que ocorreu em 2016, será
pago no próximo dia 15 de dezembro. A ação faz parte do calendário anual de
pagamento dos servidores instituído na atual gestão, que ocorre sempre no primeiro dia
útil do mês subsequente, mediante crédito em conta no Banco do Brasil.
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