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Assunto:
Confira as novidades do Crea-GO e veja os eventos para
aprimorar a sua carreira profissional - De 22 a
28/10/2019

De <publicidade@creago.org.br>
Data 22/10/2019 15:00

Valores de taxas para 2020 são

definidos pelo Confea

 

Saiba Mais

Crea celebra acordo de

cooperação com Prefeitura de

Piranhas

Saiba Mais

Coordenador de Educação do

Crea ministra palestra no IF

Goiano

Saiba Mais

Goiânia, de 22 a 28 de outubro de 2019

Ano 14 - Nº 642

Crea-GO lança o programa Cidades Verdes com apoio do Confea e do ONU-Habitat
Evento de lançamento, que será realizado em 30 de outubro, faz parte do Circuito Urbano 2019

Saiba Mais

 

http://creago.org.br/noticia/view/244/valores-de-taxas-para-2020-sao-definidos-pelo-confea
http://creago.org.br/noticia/view/244/valores-de-taxas-para-2020-sao-definidos-pelo-confea
http://www.creago.org.br/noticia/view/241/crea-celebra-acordo-de-cooperacao-com-prefeitura-de-piranhas
http://www.creago.org.br/noticia/view/241/crea-celebra-acordo-de-cooperacao-com-prefeitura-de-piranhas
http://www.creago.org.br/noticia/view/242/coordenador-de-educacao-do-crea-ministra-palestra-no-if-goiano
http://www.creago.org.br/noticia/view/242/coordenador-de-educacao-do-crea-ministra-palestra-no-if-goiano
http://creago.org.br/
http://www.creago.org.br/noticia/view/239/crea-go-lanca-o-programa-cidades-verdes-com-apoio-do-confea-e-do-onu-habitat
http://www.creago.org.br/noticia/view/239/crea-go-lanca-o-programa-cidades-verdes-com-apoio-do-confea-e-do-onu-habitat
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24/10/2019

Lançamento do Programa

Mais Mulher

Jataí

 

 

 

Inscreva-se

07/11/2019

Palestra: Sistemas de Gestão

Integrados (SGIS) Agregando

Valor Para As Organizações

Goiânia

 

Inscreva-se

13/11/2019

Palestra: Como Empreender na

Engenharia em Tempos de Crise

Goiânia

 

 

Inscreva-se

  

COMUNICADO
 

Comunicamos que devido ao aniversário de Goiânia, não haverá expediente na sede do Crea-GO no dia

24/10/2019. Nas inspetorias regionais o expediente, nesse dia, não sofrerá alteração, ou seja, será normal.

 

Comunicamos, ainda, que no dia 25/10/2019 não haverá expediente no Crea-GO, na sede e nas inspetorias,

haja vista a antecipação do feriado consagrado ao funcionário público, o qual se comemora no dia

28/10/2019.

 

Comunicamos, por fim, que no dia 28/10/2019 o Crea-GO, sede e inspetorias terão atendimento normal.

 

Destaques da Semana

Clique aqui e confira o calendário completo

 

 

Siga-nos nas redes sociais e fique por dentro das nossas novidades!

 

http://www.crea-go.org.br/sgce/cursos/lancamento-programa-mais-mulher.html
http://www.crea-go.org.br/sgce/cursos/lancamento-programa-mais-mulher.html
http://www.crea-go.org.br/sgce/cursos/sistemas-de-gestao-integrados-sgis-agregando-valor-para-as-organizacoes.html
http://www.crea-go.org.br/sgce/cursos/sistemas-de-gestao-integrados-sgis-agregando-valor-para-as-organizacoes.html
http://www.crea-go.org.br/sgce/cursos/como-empreender-na-engenharia-em-tempos-de-crise.html
http://www.crea-go.org.br/sgce/cursos/como-empreender-na-engenharia-em-tempos-de-crise.html
https://www.facebook.com/creago
https://www.instagram.com/creagoias/
https://www.youtube.com/channel/UCY7PMIYwpWb1dWqyRmxennw/videos
http://www.crea-go.org.br/sgce/
http://www.crea-go.org.br/sgce/cursos/lancamento-cidades-verdes-plantando-um-futuro-melhor.html
http://www.crea-go.org.br/sgce/calendario.html
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - Crea-GO

Rua 239 n. 561, Setor Leste Universitário. Goiânia - GO. CEP: 74605-070

Material produzido pela Coordenadoria de Cerimonial e Eventos, Assessoria de Imprensa e Coordenadoria de

Publicidade e TV Crea. Para mais informações, entre em contato com a nossa equipe através dos telefones (62)

3221-6251 / (62) 3221-6280 / (62) 3221-6222

-- 

Coordenadoria de Publicidade e TV - CREA-GO

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE

ENGENHARIA E AGRONOMIA
DE GOIÁS

https://webmail-seguro.com.br/creago.org.br/#NOP

