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Creci-PB digitaliza documentos
O Creci-PB deve concluir até o final deste
a no o p roc e s s o de o rg ani z a ç ão e
di git al iz aç ão ini ci ado em f everei ro
passado, de documentos arquivados
acondicionados no setor de Recursos
Humanos correspondente aos últimos oito
anos, locados conjunto documental teve
início em fevereiro de 2018.
Otimização de procedimentos
A coordenadora de gestão do Creci-PB, Hellena Karoliny destacou
que essa digitalização de documentos otimiza os procedimentos
administrativos, pois facilita o trabalho cotidiano dentro do Órgão,
viabilizando o acesso remoto e imediato aos documentos através da
internet, onde estarão dispostos em alta resolução, permitindo
ampliações para sua melhor visualização destes.
Acesso facilitado
O acesso poderá se dar por meio de uso restrito à rede, no caso de
documentação sigilosa, ou através da web quando as informações
tratarem de documentos com informações públicas. O objetivo do
trabalho é proporcionar aos funcionários do setor acesso rápido às
informações contidas nos documentos, que não serão descartados,
em cumprimento à Lei que dispõe sobre a política nacional de
arquivos públicos e privados.
Educacreci de quinta-feira terá duas palestras
O Creci-PB realiza a partir das 18h da próxima quinta-feira (19) no
auditório do Sebrae, a primeira edição do Educacreci deste segundo
semestre em João Pessoa, com duas palestras sobre Prospecção
de Clientes no Mercado Imobiliário e sobre Marketing e
Comportamento do Consumidor no Mercado Imobiliário,
ministradas, respectivamente, por Rodrigo Bosshard e Gabriel
Rossi, especialistas com larga experiência na área.
JOÃO PESSOA - PB
Avenida Almirante Barroso, 918 - Centro - Fone: (83) 2107-0406.
De Segunda à Sexta-feira, das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 18h00

CAMPINA GRANDE - PB
Av. Dom Pedro II, 449, Centro - Fone: (83) 3321-6969
De Segunda à sexta-feira, das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 18h00

