ROTEIRO DE INSTRUÇÕES PARA ESTÁGIO SUPERVISIONADO
CONDIÇÕES PARA SOLICITAR:
 O procedimento é totalmente online, assim o requerente deverá realizar a inscrição pelo site
www.crecisp.gov.br;
 Os formulários avulsos são usados para correções de preenchimentos, após o pedido ter sido protocolado
online;
 O requerente deve estar ciente do conteúdo da Resolução COFECI nº 1.127/2009.
 O estagiário deve ser supervisionado por um Responsável Técnico, corretor de imóveis, inscrito regularmente
e sem débitos no CRECI/SP;
Atenção!
a) O supervisor será o responsável pela conduta do estudante durante o tempo de duração do estágio;
b) O supervisor não pode responder por mais de 10 (dez) estagiários.

QUANTO, ONDE E COMO PAGAR:
As taxas de inscrição são atualizadas constantemente, assim os boletos devem ser impressos pelo próprio
requerente logo ao finalizar o preenchimento Online dos Formulários de solicitação. O pagamento pode ser feito
em qualquer casa lotérica ou banco do boleto, até a data do vencimento.

COMO TER ACESSO A CÉDULA DE IDENTIDADE DO ESTAGIÁRIO:
Com o avanço da tecnologia, os recursos digitais estão cada vez mais presentes no nosso dia a dia, com isso, no
CRECISP a cédula de identidade digital para o estagiário já é uma realidade; e ao término do seu processo estará
disponível no aplicativo CRECISP, Play Store (para Android) ou no App Store (para Iphone).
ACESSANDO O APLICATIVO:






Clique no aplicativo CRECISP, na Play Store (para Android) ou na App Store (para Iphone)
Clique em INSTALAR
Acesse a Aba: Acesso Estagiário
Digite o CPF e token de autenticação
Após, clique em opções

ATENÇÃO!
O CRECISP ressalta que o prazo de conclusão para instrução documental regular, é de no máximo 20 dias úteis
contados a partir do recebimento dos formulários preenchidos e assinados no e-mail: sestag.online@crecisp.gov.br
Dúvidas sobre os nossos procedimentos, e-mail: faleconosco@crecisp.gov.br

É o CRECISP, em constante evolução, para atender você, cada vez melhor!
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