
 
 

 
 

 

 CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS 

 Construir convênios e parcerias com instituições de ensino para capacitação de 

profissionais e estudantes, a fim de auxiliá-los em sua entrada no mercado de 

trabalho 

 Promover palestras e minicursos gratuitos com especialistas e profissionais 
renomados(as) e experientes no próprio CREA-PE 

 Emissão de certificados das palestras e treinamentos 

 Criar uma ponte entre o(a) profissional e as empresas, facilitando seu acesso às 

vagas de trabalho, assim como auxiliar as empresas na localização e contratação 
de nossos(as) profissionais 

 Firmar convênio com a Escola do Tribunal de Contas do Estado para cursos de 

aperfeiçoamento nas atividades das modalidades das engenharias.ge 

 

 

 

 

 
 



PROGRAMAS DE BENEFÍCIOS 

 Programa Anuidade Zero: Criar sistema de geração de pontos para desconto integral da 

anuidade seguinte, assim como para descontos e promoções nas futuras lojas e 
prestadoras de serviços parceiras do CREA-PE 

 Em virtude da Pandemia do Coronavírus, iremos propor aos demais CREA’s do Brasil 

verificar com o CONFEA a possibilidade de dividir em até doze vezes a anuidade do 

profissional e das empresas. A depender do estudo contábil, adotaremos este sistema 
definitivamente para os anos seguintes da gestão 

 Terça do CREA 2.0: Transmitir ao vivo online todas as palestras públicas que ocorrerem 

no CREA-PE, facilitando a vida dos(as) profissionais que estão em outras cidades, outros 

estados, nas suas casas e até mesmo em outros países. 
 Promover também parcerias com empresas através de programas de fidelidades entre 

empresa e profissional, para obtenção de benefícios para ambas as partes 

 Única anuidade para as empresas cujo responsável técnico seja também o proprietário. 

 
 

 
CREA CONNECT 

 Criação de setor para atendimento preferencial às entidades de classes e associações, 

visando melhoria no segmento das áreas que envolvem o CREA-PE (Ex.: Ademi, 
Sinduscon, Sinaenco, Sicovi, etc.) 

 Estabelecimento de parcerias com tais entidades e associações com o intuito de fortalecer 

as associações e seus profissionais ligados a elas, visando fortalecê-las para que possam 

desfrutar de todo o seu potencial, auxiliando-as inclusive com o Jurídico do CREA- PE 
quando necessário 

 Criar uma ferramenta de podcast para informar e tratar de assuntos de relevância e fatos 

ocorridos que necessitem de uma resposta imediata 

 Criação da Carteira Profissional Digital homologada nos órgãos oficiais, competentes e 
reconhecidos, como um único documento de identificação 

 Atualização do aplicativo do CREA-PE, tornando-o mais completo e mais prático 

 Conectar o CREA-PE com demais CREA’s do país com o objetivo de prestar suporte aos 

profissionais de cada Estado nos serviços interestaduais, uma vez que o registro já é 

nacional (Ex: Os profissionais de Pernambuco não podem ser responsáveis técnicos de 
obras no Estado da Bahia e vice-versa) 

 Fazer do CREA-PE uma ponte para gerar convênios com os Sinduscon-PE e Tribunal de 

Contas do Estado para gerar seguros de obras públicas 

 Judicializar todos os editais que contrariarem a Lei do Salário Mínimo 
 Parceria e convênio com a OAB criando uma Comissão de Direito e Engenharias da OAB-

PE, tendo como representante presidente desta comissão, preferencialmente um 

Engenheiro e/ou Advogado especializado 

 


