REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO DE ESTÁGIO
A sua Excelência o Senhor Presidente do CRECI da 2ª Região,
Eu,____________________________________________________________na condição de Concedente/
Responsável Técnico/Supervisor, venho requerer o registro do(a) estagiário(a) a seguir qualificado(a) tendo
em vista a complementação da sua formação por meio deste ato educativo escolar supervisionado. Para tanto,
declaro estar ciente das normas legais que disciplinam o estágio supervisionado, sendo a lei do estágio nº
11.788/2008, bem como a lei que regulamenta a profissão de corretor de imóveis, nº 6.530/78, e ainda o
disposto na Resolução COFECI nº 1476/2022; solicito também as Certidões de Regularidade necessárias à
melhor instrução processual deste pleito.
Declaro, para todos os fins e efeitos, responsabilizar-me, sob as penas da lei, pela conduta do estagiário no
que diz respeito à execução de atos privativos da profissão durante o período de estágio.
OBRIGATÓRIO
Colar AQUI
Foto 3 x 4 para o
seu documento
oficial, colorida e
com fundo
branco.

INFORMAÇÕES DO ESTAGIÁRIO
Insira no retângulo a sua assinatura para constar na carteira de estágio. A assinatura não poderá tocar nas bordas do retângulo.

Obrigatória a assinatura com caneta tinta preta e colar a foto 3x4 no campo determinado.

Nome ................................................................................................................................................................
RG..............................................CPF........................................Data de nascimento............/.........../..................
Naturalidade ...........................................................Nacionalidade...................................................................
Endereço............................................................................................................Complemento........................
Bairro....................................................Cidade.......................................................CEP.....................UF.........
Telefone ............................................E-mail.....................................................................................................
Matriculado no Curso de Técnico em Transações Imobiliárias, ou Superior em Gestão, ou Tecnólogo em
Negócios Imobiliários, ministrado pela instituição de ensino............................................................................

CONCEDENTE DO ESTÁGIO
Nome/Razão social.........................................................................................CRECI Nº..................................
Endereço...........................................................................................................................................................
Bairro.................................................Cidade........................................................CEP........................UF........
Telefone ............................................E-mail.....................................................................................................

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Nome................................................................................................................CRECI Nº.................................
Endereço...........................................................................................................................................................
Bairro.................................................Cidade.........................................................CEP.......................UF........
Telefone ............................................E-mail.....................................................................................................
..

SUPERVISOR DO ESTÁGIO
Nome................................................................................................................CRECI Nº.................................
Endereço...........................................................................................................................................................
Bairro.................................................Cidade.........................................................CEP.......................UF........
Telefone ............................................E-mail.....................................................................................................
***Quando o concedente do estágio for uma Pessoa Jurídica assinam, o aluno, o responsável técnico pela PJ e o supervisor do estágio, caso haja indicação. Não havendo
indicação de supervisor, o responsável técnico é automaticamente o supervisor.

.....................................................................................
Assinatura do Aluno (a):

......................................................................................

......................................................................................

Assinatura com firma reconhecida do(a)corretor(a) responsável
técnico da empresa, ou idêntica à que consta em nosso Sistema.

Assinatura com firma reconhecida do(a)corretor(a)
supervisor ou idêntica à que consta em nosso Sistema.

***Quando o concedente do estágio for um corretor de imóveis Pessoa Física, assinam apenas o aluno e o corretor supervisor

.........................................., ..................de ............................de ....................
Local e data

(DOC. 02k)

TERMO DE CONCESSÃO, SUPERVISÃO, E RESPONSABILIDADE DAS PARTES
A sua Excelência o Senhor Presidente do CRECI da 2ª Região,
Nós, instituição de ensino, parte concedente de estágio e estudante matriculado no curso de
Técnico em Transações Imobiliárias, ou Superior em Gestão, ou Tecnólogo em Negócios Imobiliários,
vimos respeitosamente a este egrégio Conselho, assumir as responsabilidades e declarar ciência nos
termos que seguem:
Eu,CONCEDENTE/Supervisor,_________________________________________________________,
CRECI Nº __________ declaro para os devidos fins e efeitos, responsabilizar-me pela conduta do
estagiário, pelo período em que o estágio vier a durar, estando ciente da minha presença no
acompanhamento ao estudante durante as atividades correlatas à categoria no exercício de seu estágio,
tenho conhecimento das proibições ao estagiário de exercer atos privativos do corretor de imóveis, e caso
haja autuação por parte da fiscalização, será lavrado auto de infração por facilitação do exercício irregular
da profissão, originando um processo disciplinar, podendo incorrer nas sanções previstas no art. 39 do
decreto 81.871/78: advertência, censura, multas, suspensão e até o cancelamento da inscrição com a
apreensão da carteira profissional de corretor. Estou ciente de que, no caso de cancelamento da
responsabilidade pelo estagiário, a credencial de estágio ficará automaticamente indisponível no aplicativo
do CRECISP.
Eu, ESTUDANTE,_____________________________________________________,CPF___________
pleiteante à condição de estagiário, declaro para os devidos fins e efeitos, estar ciente de que o
registro de estágio no CRECI/SP só se fará completo após a participação em EVENTO DE HABILITAÇÃO
DO ESTAGIÁRIO EM TRANSAÇÕES IMOBILIÁRIAS, para o qual serei convocado por e-mail a participar,
após análise e aprovação da minha documentação.
Declaro estar ciente do cumprimento da carga horária de estágio, conforme dispõe a lei do estágio nº
11.788/2008, e a necessidade de comprovar a condição legal de estagiário, caso seja perquirido pela
fiscalização, sob pena de autuação por exercício ilegal da profisssão.
Declaro ainda, estar ciente do disposto na lei 6.530/78, Art. 3º onde destaca-se que compete ao Corretor
de Imóveis exercer a intermediação na compra, venda, permuta e locação de imóveis, podendo, ainda,
opinar quanto à comercialização imobiliária, e que estes atos correlatos são privativos à profissão de
corretor de imóveis, conforme disposto na lei supra que regulamenta a profissão e o não cumprimento
implicará em lavratura de auto de infração, que resultará em processo administrativo, além de
encaminhamento ao Ministério Público para apuração de contravenção penal, nos termos do Art.47 do
Decreto-Lei 3.688/41, e estando minha situação regular perante o Conselho, o analista de conformidade
lavrará auto de constatação, a fim de atestar a regularidade da atividade de estágio, compondo o registro
de informações do prontuário junto ao CRECISP.
Eu, representante da instituição de ensino ______________________________________________,
declaro estar ciente do cumprimento integral da lei do estágio nº 11.788/2008, e assim sendo atesto para
os devidos fins e efeitos, que o aluno supracitado, está matriculado nesta instituição a fim de concluir a
sua capacitação profissional, e dessa forma apto ao desempenho do ato educativo escolar
supervisionado, o estágio.
Face ao exposto, e estando todos de acordo, com os termos descritos, subscrevemos.

.....................................................................................
Assinatura do Aluno (a)

......................................................................................
Assinatura com firma reconhecida do(a)corretor(a)
supervisor ou idêntica à que consta em nosso Sistema.

OBRIGATÓRIO carimbo e assinatura instituição de ensino na qual o aluno está matriculado.

......................................................................................
Assinatura com firma reconhecida do(a)corretor(a)
responsável técnico da empresa, ou idêntica à que consta em
nosso Sistema. *** Somente para concedente Pessoa Jurídica

CAMPO
OBRIGATÓRIO

.........................................., ..................de ............................de ....................
Local e data

DOC. 03K

