CORRETOR ESPECIALISTA REDE SECOVI DE IMÓVEIS - CERSIM
INSCRIÇÃO Nº ______________
I m p o r t a n t e: Ficha cadastral e documentação sujeita a aprovação
FOTO

Nome do Participante
Endereço Residencial

CEP

Cargo

Cidade

DDD

Telefone

Celular

RG

CPF

Imobiliária que atua

Endereço da imobiliária que atua
CEP

Cidade

DDD

Telefone

ramal

FAX

E-mail

Escolaridade (*anexar cópia do certificado)
( ) Curso técnico ou nível médio (colegial ) incompleto
( ) Curso técnico ou nível colegial completo*
( ) Superior Incompleto em____________________________________
( ) Superior Completo* em____________________________________
( ) Pós graduação* em _______________________________________
CRECI Nº _____________________________

Ano de obtenção _______________

Experiência Profissional (anexar comprovante) (anexar carta de referência)
Tempo comprovado de experiência no mercado, sem cargo de chefia: ________________________
Tempo de experiência em cargo de chefia, não cumulativo: ________________________________
Regras para obtenção
 Cursar, com aproveitamento mínimo de 40 horas
 Comprovação de experiência profissional
 Idoniedade Profissional

Declaro serem verdadeiras as informações fornecidas.

Analisado por_______________________

São Paulo____/____/____
Assinatura Candidado__________________________________

Aprovado por_______________________

OBSERVAÇŐES:

* Deverão ser enviados a Rede Secovi de Imóveis, formulário de inscrição assinado com seguintes documentos:
* RG, CPF, comprovante de residência (xerox autenticada)
* Apresentação de 01 carta de referência profissional
* Comprovação de tempo de experiência no mercado
* Envio do certificado dos cursos e das palestras
* Comprovação de CRECI
* Atestado de Antecedente Criminal (Pode ser obtido através do site www.poupatempo.sp.gov.br)
*A inscrição para o “CERSIM” ocorrerá de duas formas :
a) Terá inicio em janeiro de cada ano e findar-se-á em 30 de setembro do mesmo ano para aqueles que concluírem
o programa e desejarem adquirir a designação no ano vigente;
b) Nas demais situações a inscrição poderá ser realizada a qualquer tempo

*Regras para obtenção da Designação Profissional CERSIM
Concluir, com aproveitamento mínimo 40 horas ministradas por qualquer Universidade ou Entidades desde que os cursos e
palestras sejam relacionadas ao mercado imobiliário.

SECOVI-SP
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www.secovi.com.br/universidade
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