ROTEIRO DE INSTRUÇÕES PARA A SUBSTITUIÇÃO DE
CONCEDENTE E/OU SUPERVISOR (A) DE ESTÁGIO
Para efetuar a substituição de concedente ou de supervisor (a) de estágio, a
inscrição do(a) estagiário(a) deverá estar no período de validade e o(s)
substituto(s) deverá(ão) estar com sua(s) inscrição(ões) regular(es) e em dia
com suas obrigações perante o Conselho.

COMO PROCEDER:
a) Imprimir, preencher e assinar os seguintes formulários:
DOK.25K: REQUERIMENTO DE SUBSTITUIÇÃO DE CONCEDENTE E OU RESPONSÁVEL
DOC.26K: DECLARAÇÃO DO CONCEDENTE DO ESTÁGIO
b) A documentação deverá conter as devidas assinaturas, ser digitalizada em
PDF
em
seguida
deve
ser
enviada
para
o
e-mail:
estagio.secretaria@crecisp.gov.br que após a recepção, deverá enviar ao
requerente, o protocolo para acompanhamento, e o boleto para pagamento.

REQUERIMENTO DE SUBSTITUIÇÃO DE CONCEDENTE E OU RESPONSÁVEL

Ilustríssimo Senhor Presidente do CRECI da 2ª Região

Eu ____________________________________________________________,
inscrito(a) no CPF sob nº ____________________, devidamente registrado(a)
como ESTAGIÁRIO neste Conselho, venho respeitosamente à presença de
vossa senhoria, para requerer se vos digne registrar a alteração do(a) ( )
concedente ( ) supervisor(a) de meu estágio.
Nesta oportunidade venho a vossa Senhoria requerer as CERTIDÕES DE
REGULARIDADE, conforme segue, a fim de juntar ao pleito de substituição.
a) Empresa Concedente:_____________________________________________________
CRECISP 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.

Nestes termos, peço deferimento.
__________________,_______de________________de________

_____________________________________________________________________
(Assinatura requerente ou procurador)

DOC.25K

DECLARAÇÃO DO CONCEDENTE DO ESTÁGIO

Eu,____________________________________________, abaixo assinado(a),
inscrito(a) neste Conselho sob nº CRECI/SP___________-F, na condição de
responsável técnico(a) da empresa_______________________________,
inscrita neste Conselho sob nº CRECI/SP_____________-J, DECLARO que
concordo em que minha empresa assuma a condição de concedente do estágio
do(a) cursista ___________________________________________________,
que passa a ser realizado ( ) na sede da empresa ( ) no plantão de vendas no
Endereço:__________________________________________Bairro:________
_______________CEP:_______________Cidade:_______________________
__________________/SP, a ser supervisionado ( ) por minha pessoa ( ), pelo(a)
Corretor(a)
de
Imóveis______________________________________,
inscrito(a) neste Conselho sob nº CRECI/SP __________-F, passando a assumir
a partir do deferimento do pedido, integral responsabilidade pelos atos por ele(a)
praticados, sob as penas da Lei.
DECLARO para todos os fins e efeitos, responsabilizar-me por sua conduta, 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, tendo pleno conhecimento
da proibição ao estagiário de exercer os atos privativos da profissão de corretor
de imóveis nos termos do estabelecido pelo art.8º da Resolução COFECI
1127/2009.
Estou ciente de minha responsabilidade no acompanhamento integral do
estagiário no desenvolvimento da atividade de estágio em escritórios
imobiliários, plantões ou em qualquer campo de atuação da atividade imobiliária.
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 que originará um processo Disciplinar podendo
incorrer as sanções previstas no art.39 do decreto 81.871/78: advertência,
censura, multas, suspensão e até o cancelamento da inscrição, com apreensão
do Cartão de Identidade e Regularidade Profissional (CIRP).
Estou ciente de que no caso de cancelamento da responsabilidade sob
estagiário, se faz obrigatória de minha parte formalizar junto a este CRECISP
por meio do envio de requerimento específico a este Conselho, onde o não
cumprimento desta formalidade não eximirá minha responsabilidade até o
período de vigência do estágio.
______________________,____de_____________de________.
________________________________________________________
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) se houver,
ou idêntica à que consta em nosso sistema

DOC.26K

