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FCAP LANÇA EDITAL PARA CURSO EM GESTÃO IMOBILIÁRIA
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este mercado competitivo, onde as exigências em relação à formação
profissional são cada vez maiores conhecimentos disciplinares como os
da administração, economia, direito, psicologia entre tantos outros se
tornam indispensáveis para o sucesso das pessoas e das organizações. É nesse
contexto que a FCAP/UPE tornou público o edital do curso Sequencial de
Formação Específica em Gestão Imobiliária.
Este curso pretende formar profissionais que, além de serem especialistas na área
respectiva, recebam base científica, cultural, sociológica, administrativa e
mercadológica para ampliar suas perspectivas, possibilitando um desempenho
competente no exercício de suas funções.
Serão ofertadas 40 vagas, com duração de 2 (dois) anos estruturados em 4
(quatro) semestres, com aulas presenciais, no turno da noite..
As inscrições podem ser feitas de 14 até 31 de janeiro, na tesouraria da
FCAP/UPE, térreo, bloco C, Avenida Sport Clube, 252, Madalena. Mais
informações e Download do edital acesse os sites: www.creci-pe.gov.br ou
www.fcap.adm.br. Garanta sua vaga!
RECADASTRAMENTO
e você, Corretor de Imóveis, deseja receber seu BOLETO por e-mail ou
com mais agilidade em sua residência, notícias e novidades do Conselho e
do Mercado Imobiliário em geral, entre no nosso site: www.crecipe.gov.br ou procure nossa Sede ou mesmo qualquer Delegacia do Creci mais
próxima de sua região, para fazer seu recadastramento e atualizar seus dados.
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Caso você tenha mudado seu endereço residencial é importante atualizar seu
cadastro em até 30 (trinta) dias contados da ocorrência da modificação para não
configurar Infração Disciplinar prevista na Resolução Cofeci N°327/92, Art. 36
que revê, consolida e estabelece normas para inscrição de pessoas físicas e
jurídicas nos Conselhos de Imóveis. Recadastre seus dados e traga mais
benefícios pra você!
CRECI SOLIDÁRIO A TODO VAPOR!
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Foto: Miguel e Wedjan Bruno na campanha do Creci Solidário

o último mês de dezembro,
em Petrolina ocorreu a
entrega de 1.000 Latas de
Leite pela campanha do CRECI
Solidário. A coordenadora da ação na
cidade foi a Corretora de Imóveis,
Wedjan Bruno. As entidades que
receberam os leites foram: Casa da
Criança, Casa Geriátrica e Lar Petrape.
Parabéns Petrolina!
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