
               
 

 

 

 
 

 

 

GESTÃO TRANSPARENTE 

• Divulgação semestral dos números financeiros e indicadores dos setores do CREA-PE 

• Mapeamento de todos os processos, a fim de definir e padronizar todas as áreas 

• Disponibilizar os processos, tornando-os acessíveis para todas as inspetorias, 

estudantes, órgãos, profissionais, colaboradores(as) etc. 

 

 
 



 

CREA NAS COMUNIDADES 

• Realizar ações em conjunto com as comunidades e municípios para que os 

profissionais do CREA possam realizar trabalhos de orientação relacionados às 

construções irregulares e sem responsável técnico etc., trazendo mais segurança a 

todos e minimizando riscos de acidentes 

• Realizar parcerias com grandes empresas para contratação de profissionais que 

estejam fora do mercado de trabalho 

• Realizar parcerias com os órgãos e agências de trabalho municipais para facilitar a 

contratação de profissionais 

• Fazer com que o CREA-PE torne-se mais participativo no que se tratar de assuntos do 

Plano Diretor das cidades e municípios e do Plano Macro para o Estado, produzindo 

eventos técnicos com os órgãos envolvidos, promovendo também Audiências 

Públicas no próprio auditório do CREA-PE 

CREA NAS FACULDADES E UNIVERSIDADES 

• Realizar palestras nas instituições de ensino públicas e privadas, mostrando as 

atividades e diversas áreas profissionais ligadas ao CREA, no intuito de aumentar o 

interesse de estudantes nos diversos ramos da engenharia 

• Realizar ações para conectar o CREA-PE com os(as) estudantes de engenharia, 

mostrando na prática a função do órgão para os(as) futuros(as) profissionais, e para a 

sociedade como um todo 

• Promover, junto às empresas, estágios supervisionados para os alunos dos cursos de 

engenharia das instituições públicas e privadas 

• Reforçar a parceria com o CREA-JR, revendo todas as responsabilidades e formas de 

contratações de modo a beneficiar e não prejudicar os profissionais e empresas que 

já estão atuando no mercado 

• Criação e follow-up de indicadores com metas arrojadas, a fim de acompanhar o 

andamento dos setores, assim como desenvolvimento dos(as) profissionais do 

Estado, possibilitando um uso mais eficaz dos recursos, da estrutura e até mesmo 

redução de custos 

• Parcerias ou Convênios com as Prefeituras, assim como instituições de ensino na 

capital e nos interiores do Estado, com o objetivo de facilitar e permitir a capacitação 

e inclusão de todos os profissionais de todos os cantos do Estado 

• Estimular e promover a capacitação através de cursos de mestrado, doutorado e pós-

doutorado em conjunto com as faculdades e universidades locais, nacionais e 

internacionais, tanto públicas quanto privadas. públicas quanto privadas 

 
 


