
REQUERIMENTO DA RENOVAÇÃO E CONCESSÃO DO ESTÁGIO  
 

 

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

Eu,__________________________________________________________,REQUERENTE, abaixo 
assinado e registrado(a) anteriormente como ESTAGIÁRIO(A) neste Conselho, inscrito no CPF 
sob nº  ____________, não tendo concluído ainda o Curso de Técnico em Transações Imobiliárias 
ou Curso Superior em Gestão ou Ciências Imobiliárias, nos termos da declaração de matrícula 
anexa, fornecida pela Instituição de Ensino_______________________________________,venho 
respeitosamente à presença de Vossa Senhoria, para requerer a prorrogação de meu estágio nos 
termos da resolução COFECI 1.127/2009 a fim de que possa permanecer no aprendizado e 
complementação educacional por meio do estágio; Para tanto, e conforme ciência e concordância 
do(a) concedente do estágio para a prorrogação da responsabilidade até o fim do novo periodo, 
solicito as CERTIDÕES DE REGULARIDADE para fins de juntada aos autos do meu pedido de 
prorrogação. 
a) Empresa Concedente:________________________________________________________ 
CRECI SP Nº - J 
 

b) Responsável Técnico da Empresa_______________________________________________ 
CRECISP Nº - F 

 

c) Supervisor do Estágio:_______________________________________________________ 
CRECISP Nº - F 

Atenção: Se o supervisor do estágio for o mesmo responsável técnico da empresa concedente, 

deixe o campo em branco, pois não haverá necessidade de duas certidões iguais. 

 
Eu________________________________________________________CONCEDENTE/Supervisor 

abaixo assinado, e inscrito neste Conselho sob nº CRECISP _________-F declaro para os devidos 

fins e efeitos, não ter nenhuma oposição a que o prazo de duração do estágio supra seja prorrogado a 

partir desta data, em conformidade com a norma que regulamenta a matéria. Declarando 

responsabilizar-me pela conduta do estagiário, pelo período em que o estágio vier a durar, estando 

ciente da obrigatoriedade de minha presença e acompanhamento ao estudante, durante as atividades 

correlatas à categoria no exercício de seu estágio, tenho conhecimento das proibições ao estagiário 

de exercer atos privativos ao corretor de imóveis nos termos do estabelecido pelo art.8º da Resolução 

COFECI 1127/2009, e caso haja autuação por parte da fiscalização diante de ocorrência divergente à 

exposta, 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 

sob estagiário a credencial de estágio ficará automaticamente indisponível no aplicativo do CRECISP. 
 

Eu requerente declaro para os devidos fins e efeitos, que qualquer comunicação e/ou notificação 
deverá ser enviada a mim por meio do endereço eletrônico__________________________________, 
e caso haja alteração no endereço eletrônico citado acima, eu requerente responsabilizo-me por 
comunicar a mudança ao CRECISP e assim subescrevemos. 

Nestes termos, pedimos deferimento. 
 

_____________________________, _____ de ________________ de ______ 

 
 

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

                                                            Assinatura do Requerente Estagiário(a) 

 

.............................................................................................................................................. 
          Assinatura com firma reconhecida do(a) Responsável Técnico (a)  ou  

idêntica à que consta em nosso Sistema 
 
 

.............................................................................................................................................. 
        Assinatura com firma reconhecida do(a) Supervisor(a)  ou  

idêntica à que consta em nosso Sistema 
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