
llmo. Sr. Presidente do CRECI da 2ª Região, 
 

Eu, _________________________________________________________,abaixo assinado e na condição de 
Concedente/Responsável Técnico/Supervisor, de estágio, venho requerer a RENOVAÇÃO do registro do(a) 
estagiário(a) a seguir qualificado(a) tendo em vista a complementação da sua formação por meio deste ato 
educativo escolar supervisionado, uma vez que ainda não concluiu o curso. 
 
 
Nome ................................................................................................................................................................ 

Endereço........................................................................................................................................................... 

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

 

Solicito também as Certidões de Regularidade necessárias à melhor instrução processual deste pleito. 
 

 
 

Nome/Razão social..........................................................................................CRECI Nº................................. 

Endereço........................................................................................................................................................... 

Bairro.................................................Cidade........................................................CEP........................UF........ 

Telefone ............................................E-mail..................................................................................................... 

 

 

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

 

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

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, reassumir as responsabilidades e reforçar ciência dos termos que 
foram confirmados anteriormente, na ocasião da inscrição, e assim subscrevemos a fim de atestar a vontade e 
aptidão do aluno em tela, para a manutenção do efetivo desempenho do ato educativo escolar supervisionado, 
o estágio. 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

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

DOC. 04K 
 

REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO, CONCESSÃO E RESPONSABILIDADE DO ESTÁGIO 
 

RESPONSÁVEL TÉCNICO 

SUPERVISOR DO ESTÁGIO 

***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 da PJ é automaticamente o supervisor responsável. 

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

CONCEDENTE DO ESTÁGIO 

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

 

                      ...................................................................................... 
Assinatura com firma reconhecida do(a) corretor(a) 

supervisor ou idêntica à que consta em nosso Sistema. 

 

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

 

  
Carimbo e assinatura da instituição de ensino onde o aluno está matriculado. 

 

INFORMAÇÕES DO ESTAGIÁRIO 
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