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CRECI PB-
Processo de seleção é concluído com contratação de funcionários

O processo seletivo realizado pelo Creci-PB para preenchimento de duas vagas 
destinada aos setores financeiro (bacharel em Administração) e de compras (bacharel 
em Ciências Contábeis), além de formação de cadastro reserva para preenchimento de 
vagas na cidade de João Pessoa foi concluído esta semana com a contratação dos dois 
primeiros colocados, ambos do sexo feminino.
     
                              Boas-vindas               

Elas foram recepcionadas pelo presidente Rômulo 
Soares, que falou sobre o funcionamento do Órgão e os 
critérios de valorização do corpo funcional através de 
critérios como meritocracia. O superintendente Gustavo 
Beltrão, a coordenadora de RH Hellena Karoliny, a 
assessora jurídica Iane Abrantes e o assessor contábil 
Rômulo Teotônio, integrantes da Comissão responsável 
pelo processo de seleção pública, presidida pelo diretor 
de assuntos pedagógicos do Creci-PB, Everaldo Seixas, 
também participaram das boas vindas a ambas.

        
   Contribuição para alavancar nome do Creci-PB 

Para a administradora de empresas Érica de Vasconcelos, 
formada pela UFPB, com experiência profissional na 
Escola Brasileira de Ensino Jurídico, empresa voltada a 
ensino a distância na área de concursos públicos no ramo 
do direito, as expectativas, por a partir de agora fazer parte 
de uma autarquia federal, são as melhores possíveis, pois 
espera contribuir da melhor forma possível com seus 
conhecimentos para alavancar o nome da Instituição.

                            Motivação para dar o melhor de si

Formada em Ciências Contábeis pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de 
Cajazeiras (Fafic) e pós graduada em Gestão Financeira, Controladora e Auditoria, 
Amanda Martins se disse satisfeita, orgulhosa e motivada a dar o melhor de si pelo 
Creci-PB, através da experiência profissional adquirida em setores financeiros, de 
contabilidade e pessoal.

               Agenda Legislativa dos Corretores de Imóveis 2017

O presidente do Creci-PB, Rômulo Soares, participou na 
última quarta-feira no Salão Vip do Anexo IV da Câmara dos 
Deputados, em Brasília, do lançamento da Agenda 
Legislativa dos Corretores de Imóveis 2017, que contém 
todos os projetos de lei em tramitação no Congresso 
Nacional do interesse da categoria, com substancial 
resumo e posição do Sistema Cofeci/Creci a respeito das 
matérias. 


