
REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO DE ESTÁGIO 
 

 

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

 
Eu, , 

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

V.S.a o deferimento da minha inscrição de ESTAGIÁRIO(A) neste Conselho, tendo como 

concedente o(a) corretor(a) de imóveis_______________________________________, 

inscrito(a) sob nº CRECI/SP -F. Solicito, também, uma Certidão de 

Regularidade do (a) Corretor(a) de Imóveis para fins de juntada ao meu pedido de inscrição de 

estágio.  

Ademais, informo que sou aluno(a) matriculado(a) há pelo menos 30 dias no (.....) Curso de 

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

ministrado pelo(a)       , 

e para tanto, segue minha qualificação:  

 

 

 

 

 

 

 
 

        

 

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          

E-mail          

End. Residencial           

Bairro  Cidade   UF CEP:    

Fone ( )  Celular ( )     

End. Comercial (onde será o estágio):        

Bairro  Cidade   UF CEP:    

Fone ( )  Celular ( )       
 

Afirmo que as informações apresentadas acima são verdadeiras na forma da lei e dou fé. 

                        Termos em que peço deferimento. 
 

  , de de    
 

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

(DOC. 02k)        Assinatura do Requerente

 Insira no retângulo abaixo a sua assinatura para constar na carteira de estágio 

A assinatura não poderá tocar nas bordas do retângulo. 

Colar AQUI Foto 3x4 
para o seu 

documento oficial, 
colorida  e com 
fundo branco. 

Obrigatório colar a foto Obrigatório assinar: Usar caneta esferográfica na cor preta                                                    

 



TERMO DE SUPERVISÃO, CIÊNCIA, E RESPONSABILIDADE DAS PARTES 
 

Ilmo. Sr. Presidente do CRECI da 2ª Região, 
 
Nós,_______________________________________________________________abaixo assinado(a), 
corretor(a) de imóveis inscrito(a) neste Conselho Regional sob nº CRECI/SP_____________-F, e 
____________________________________________________________, estudante matriculado em 
curso de TTI ou Superior em Ciências e/ou Gestão imobiliária, inscrito(a) no CPF 
nº_________________, vimos respeitosamente à este egrégio Conselho na condição respectiva de 
concedente e requerente de inscrição/renovação de estágio, assumir as responsabilidades e declarar 
ciência nos termos que seguem:  
 

Eu CONCEDENTE/Supervisor declaro para os devidos fins e efeitos, 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 de inscrição de estágio declaro para os devidos fins e efeitos estar ciente de 
que o registro de estágio no CRECI/SP só se fará completo após a participação em EVENTO DE 
HABILITAÇÃO DO ESTAGIÁRIO EM TRANSAÇÕES IMOBILIÁRIAS, para o qual serei convocado a 
participar após análise e aprovação da minha documentação pelo e-mail informado neste documento. 

Declaro estar ciente que deverei observar com fidelidade a Lei n° 6.530/78 e as Resoluções do 
Conselho Federal de Corretores de Imóveis, bem como aquelas constantes da Resolução nº 1.127/2009 
que rege a inscrição de estagiários, em tudo o que for atinente ao estágio profissional de Corretor de 
Imóveis.  

Declaro ainda, estar ciente da obrigatoriedade do porte da carteira de estágio digital por meio do 
aplicativo do CRECISP para eventual apresentação à Fiscalização do Conselho. 

Declaro que se 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 e 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. 

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_____________________________________, 

Caso haja alteração no endereço eletrônico citado acima, eu requerente responsabilizo-me por 
comunicar a mudança ao CRECISP e assim subescrevo. 
 

_____________________________, _____ de ________________ de ______ 

 
 

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

                                                            Assinatura do Requerente Estagiário(a) 

 

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

Assinatura com firma reconhecida do(a) corretor(a) 
ou idêntica à que consta em nosso Sistema 

                  (DOC. 04k) 
 


