
Ilustríssimo Senhor 

Presidente do CRECI da 2ª Região 

 

 Eu, ________________________________________________________________, 

abaixo assinado(a), mediante apresentação dos documentos solicitados, venho requerer a 

Vossa Senhoria seja deferida minha inscrição de ESTAGIÁRIO(A) neste Conselho, tendo 

como concedente o(a) corretor(a) de imóveis _____________________________________ 

_______________________________________________, inscrito(a) sob nº CRECI/SP 

__________-F e a ser desenvolvido no endereço da ________________________________ 

_________________________________________, em função de estar matriculado(a) no 

(.....) Curso de Técnico em Transações Imobiliárias (....) Curso Superior em Ciências 

Imobiliárias, ministrado pelo(a) _________________________________________________ 

_________________________________________________________________________,  

informando para tanto minha qualificação, como segue:  

Estado Civil ______________________________ Sexo (     ) Masculino     (    ) Feminino  

Nome do Pai _______________________________________________________________  

Nome da Mãe ______________________________________________________________  

Nome do cônjuge ___________________________________________________________  

Data de Nascimento _____/_____/________ Nacionalidade ______________________  

Naturalidade __________________________________ Estado __________________  

RG ________________________________ CPF ________________________________  

Título de Eleitor ____________________________________________________________  

Certificado Militar ___________________ Expedido por ___________________________  

End. Residencial ___________________________________________________________ 

Bairro ___________________ Cidade ____________________ UF ____ CEP: _________  

Fone ( ___ ) ________________ / _______________ Celular ( ___ ) _________________  

End. Comercial _____________________________________________________________  

Bairro _______________________________ Cidade ______________________________  

UF ________ CEP _________________ Fone ( ___ ) ___________________________  

E-mail ________________________________________________________________  

Outrossim, declaro estar ciente das normas legais que regem o Estágio supervisionado, bem 

como daquelas constantes da Resolução COFECI nº 1.127/2009.  

Termos em que pede deferimento 

_____________________, _____de _______________de_____  

 

......................................................................................................... 
assinatura requerente ou procurador  

PARA SER  ATENDIDO SEM FILAS, REALIZE O AGENDAMENTO NO LINK: 
https://www.crecisp.gov.br/arearestrita/agendamento 

(DOC. 02k) 

https://www.crecisp.gov.br/arearestrita/agendamento
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