TERMO DE CIÊNCIA
Eu, __________________________________________________ abaixo assinado(a),
declaro ter tomado ciência de que o estágio é uma atividade pedagógica que
permite a interação junto ao mercado imobiliário, condicionado à presença de um
corretor em tempo integral, que contribuirá para o aprimoramento de meu
conhecimento diante da experiência prática das atividades.
Declaro, ainda, estar ciente da obrigatoriedade do porte visível da identificação de
estágio, cuja finalidade é de sinalizar à sociedade e à Fiscalização do CRECISP, que
sou estagiário.
Caso seja encontrado(a) desacompanhado(a) de um(a) corretor(a)de imóveis
regular, em escritórios imobiliários, plantões, loteamentos e/ou em qualquer
campo de atuação da atividade imobiliária, desempenhando atividades correlatas
à profissão, ou mesmo realizando divulgação de anúncios em redes sociais,
websites e panfletagem, a Fiscalização lavrará um auto de infração que resultará
em processo administrativo, incorrendo numa sanção equivalente a 5 anuidades
do período, além de encaminhamento ao Ministério Público para apuração de
contravenção penal.

Devido à obrigatoriedade do porte visível da identificação de estágio em qualquer
campo de atuação da atividade imobiliária, se essa medida não for tomada, será lavrado
um auto de infração que incorrerá nas sanções previstas conforme parágrafo anterior.
Estando minha situação regular perante o Conselho, o analista de conformidade
lavrará auto de constatação, a fim de atestar a regularidade da atividade de
estágio, compondo o registro de informações do prontuário junto ao CRECISP.
O registro de estágio no CRECISP só se fará completo com o recebimento da minha
carteira de estagiário(a), cuja entrega me será feita de forma pessoal, mediante
convocação pela Secretaria. A não retirada na data fixada implicará o arquivamento do
processo, o qual somente será reativado após o cumprimento das formalidades legais
e regimentais, inclusive com o recolhimento das taxas devidas e possível renovação de
documentos, sem direito à devolução de quaisquer valores pagos.
É vedado ao estagiário exercer os atos privativos da profissão de corretor de
imóveis, nos termos do estabelecido no art. 8º da Resolução COFECI 1127/2009.
DECLARO, para os devidos fins e efeitos, que qualquer comunicação e/ou notificação
deverá
ser
enviada
a
mim
por
meio
do
endereço
eletrônico:
___________________________________. Caso haja alteração no endereço
eletrônico citado acima, responsabilizo-me por comunicar a mudança ao CRECISP.

___________________, ____de ______________ de ________
........................................................................................
Assinatura declarante ou procurador
( DOC. 06K )
PARA SER ATENDIDO SEM FILAS, REALIZE O AGENDAMENTO NO LINK:
https://www.crecisp.gov.br/arearestrita/agendamento

