
 
REQUERIMENTO DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO POR PESSOA JURÍDICA 

 
Ilmo. Sr. 
Presidente do CRECI 23ª. Região-PI 
Nesta  
 

Eu,__________________________________________________________________, 

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

requerer a Vossa Senhoria seja concedida minha inscrição de ESTAGIÁRIO(A) neste 

Conselho, a ser concedido pela jurídica : ____________________________________ 

 ____________________________________________________________________,  

inscrita sob nº CRECI _______________-J, representada pelo seu responsável 

técnico, o(a) corretor(a) de imóveis _________________________________________ 

inscrito(a) sob nº CRECI _______________-F, em função de estar matriculado(a) no: 

(   )Curso de Técnico em Transações Imobiliárias 

(   ) Curso Técnico em Serviços Imobiliários  

(   ) 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: ________________________________________________________________  

Data de Nascimento: _____/_____/______ Nacionalidade: ____________________________ 

Naturalidade:____________________________RG/Org.Exp___________________________ 

CPF: ________________________________Tít. de Eleitor: ___________________________  

Certificado Militar: ______________________ Expedido por: ___________________________ 

End. Residencial: _____________________________________________________________ 

______________________________________Bairro:_________________________________ 

Cidade: ___________________________________ UF _______ CEP: ___________________ 

Fone: (   ) ______________________Celular: (   ) __________________________________  

Email : _____________________________________________________________________ 

End. Comercial: _______________________________________________________________  

Bairro: _________________________________ Cidade: ______________________________ 

UF_____ CEP: _______________________ Fone: (    ) _______________________________  

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 do Requerente  

 



TERMO DE SUPERVISÃO DE ESTÁGIO  
PESSOA JURIDICA 

 
 
 
 
 
 
Ilmo. Sr. 
Presidente do CRECI da 23ª Região-PI 
Nesta  
 
 

 

Eu, _________________________________________________________________, 

abaixo assinado(a), inscrito neste Conselho sob nº CRECI ____________-F, na 

condição de responsável técnico(a) da empresa ______________________________ 

 

inscrita neste Conselho sob nº _____________-J e com sede na 

_____________________________________________________________________  

___________________________________________________________, na 

cidade de ___________________________,PI, venho, respeitosamente à presença 

de Vossa Senhoria, a fim de comunicar o início do estágio a ser por ela supervisionado 

para o(a) cursista: 

_____________________________________________________________________  

 

DECLARANDO para todos os fins e efeitos, responsabilizar-me por sua conduta, sob 

as penas da Lei, pelo período em que durar o estágio solicitado.  

Nestes termos pede deferimento. 
 
 
_________________________, _______ de _____________ de ___________.  

 
 
 

_________________________________________________ 
Assinatura do(a) Corretor(a) Responsável 

Carimbo da  Empresa 
 

 

 

 

 

 

 



 

DOCUMENTAÇÃO PARA PEDIDO DE ESTÁGIO 

 

. 2 FOTOS 3 X 4; 

. DECLARAÇÃO DE QUE ENCONTRA-SE CURSANDO NA    

INSTITUIÇÃO 

  DE ENSINO; 

. CARTEIRA DE IDENTIDADE(RG), CPF, TÍTULO DE ELEITOR; 

. COMPROVANTE DE RESIDENCIA ATUALIZADO. 

OBS.: CORRETOR OU EMPRESA RESPONSÁVEL PELO 

ESTAGIÁRIO EM DIAS COM OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS CO 

ESTE REGIONAL. 

 

 


