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CAMPINA GRANDE PB  - 

CRECI PB-
Termo de Cooperação Técnica une Creci’s da Paraíba e Goiás

Um Termo de Cooperação Técnica entre os 
Conselhos Regionais de Corretores de Imóveis da 
Paraíba e de Goiás permitirá aos dois órgãos troca 
de informações, experiências, elaboração de um 
plano de uniformização de procedimentos e 
demais planejamentos de gestão.

     
 Boas práticas de gestão

Atendendo convite do presidente do Creci-
GO, Oscar Hugo Guimarães, os diretores 
presidente, secretário e tesoureiro do Creci-
PB, Rômulo Soares, Edson Medeiros e Zelírio 
Bezerra estiveram de quarta a sexta-feira na 
cidade de Goiânia, tratando do assunto, 
sobretudo as boas práticas de gestão, úteis 
aos dois Regionais.

          
   Compartilhamento de expertises 

“É preciso essa aproximação entre os presidentes e demais membros da diretoria das 
autarquias para que possamos dialogar e compartilhar expertise. Outros presidentes já 
se pronunciaram para participar desse circuito”, afirmou Rômulo Soares.

          Semana começa com reuniões plenária e de diretoria

A segunda reunião plenária deste ano do Creci-PB será realizada às 15h00 da 
próxima quinta-feira em torno de uma extensa pauta. Ela será antecedida às 
9h00, por uma reunião ordinária de diretoria. Ambas ocorrerão na sede do 
órgão, em João Pessoa.

Aprovados em processo seletivo são convocados para         
entrevistas técnicas

O Creci-PB convocou na última sexta-feira os candidatos aprovados no 
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), para a sexta etapa classificatória do certame, que 
consistirá em entrevistas técnicas às 14h00 da próxima terça-feira 27 na sala 
201 do Athos Offices Escritórios Virtuais, situado à Avenida João Câncio, n° 
12, Manaíra.


