
Apto.: Complemento:

Bairro:

Telefone fixo:

Email:

Técnico em Transações Imobiliárias (     )     Gestor em Negócios Imobiliários (      )

Nome da Escola/Curso: 

Av. Dom João VI, 289, Brotas, Salvador, Bahia, Cep 42 290-00

Telefone: 71 3444.1450  Email: creciba@creciba.gov.br

Site: www.creciba.gov.br    Facebook: www.facebook.com/creciba

Data Exp. do Diploma:

Desejo receber o Ad Referendum (antecipação do número) do meu registro antes da Solenidade.

O abaixo assinado vem, respeitosamente, na forma da Lei e das Resoluções do Conselho Federal de 

Corretores de Imóveis, requerer Inscrição Principal neste Conselho Regional.

                           Assinatura (por extenso)                                                                          ,____/____/_____

(cidade)                         (data)

(___) Sim  (___) Não

Celular (DDD):

FORMAÇÃO

DADOS DE CONTATO

Endereço Residencial Completo: 

Número:

Cidade/UF: CEP: 

Nome do Pai:

Nome da Mãe: 

Estado Civil: Nome Cônjuge:

CPF: Nacionalidade: Naturalidade:

Data Nascimento: Doador de orgãos:   (     )  sim    (     ) não

FORMULÁRIO DE REQUERIMENTO INSCRIÇÃO
PRINCIPAL PESSOA FÍSICA

DADOS PESSOAIS

Nome: 

RG: Orgão Exp./UF: Data Exp.: 



Eu, _____________________________________, sob Creci nº ______________, venho

solicitar a inclusão do nome abreviado:_________________________________________

                           Assinatura (por extenso)                                              

           (se já for inscrito)(seu nome)

                            ,____/____/_____

(cidade)                         (data)

Av. Dom João VI, 289, Brotas, Salvador, Bahia, Cep 42 290-00

Telefone: 71 3444.1450  Email: creciba@creciba.gov.br

Site: www.creciba.gov.br    Facebook: www.facebook.com/creciba

Saliento que tenho total ciência das determinações constantes na RESOLUÇÃO- COFECI  nº  

1.065/2007, quais sejam, a necessidade de usar o referido nome seguido da expressão “corretor 

de imóveis”, “profissional liberal” ou " gestor imobiliário", conforme alterado pela Resolução 

COFECI nº 1402/2017, além do nº do CRECI, os quais não poderão ter tamanho de impressão 

inferior a 25% do nome abreviado requerido neste ato. 

FORMULÁRIO DE REQUERIMENTO DE NOME 

ABREVIADO

no meu cadastro, assentado neste Conselho, com o fito de utilizá-lo em qualquer divulgação

publicitária ou documental (placas, contratos, anúncios, cartões de visita...).

Ademais, estou ciente que não posso cadastrar apelidos e que a aceitação do nome abreviado, 

escolhido por mim, está condicionada a pesquisa prévia para que não haja nome igual ou 

parecido, conforme legislação supracitada.



 

 

TERMO DE DECLARAÇÃO E COMPROMISSO 
 
 
 
 

Tendo em vista que o Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 9ª Região 

CRECI/BA, em decorrência da pandemia do Coronavírus, causador da Covid-19, 

suspendeu, através da Portaria Nº 004/2020, as suas atividades internas e externas e 

estabeleceu o seu funcionamento através do regime de home office, com atendimento ao 

público em geral por e-mail, whatsapp e telefone celular; 

Tendo em vista também que os efeitos da aludida portaria continuam em vigência 

nesta data, para dar entrada no processo de minha inscrição como Corretor de Imóveis, 

foi preciso que os documentos necessários à tal inscrição fossem digitalizados e 

enviados para o e-mail: inscricao@creciba.gov.br ; 

Tendo em vista que, diante de tal situação, o CRECI/BA não tem condições de 

conferir       presencialmente       a        autenticidade        de        tais        documentos. 

Eu   , 

sob      RG      número  , sob CPF número 

  , declaro que os documentos enviados para  o 

meu processo de inscrição são autênticos e me responsabilizo civil e 

criminalmente por sua autenticidade. 

Tenho conhecimento de que, após a apresentação de tais documentos, desde que 

aprovados, receberei uma autorização provisória para trabalhar como Corretor de 

Imóveis e que a minha inscrição definitiva no Conselho só será efetuada após a 

apresentação dos documentos originais. 

Diante disso, comprometo-me a, no prazo de 15 (quinze) dias após o retorno do 

atendimento presencial no Creci/ba, a apresentar todos os documentos originais 

necessários à minha inscrição, sob pena de cancelamento de minha autorização 

provisória de trabalho. Tenho conhecimento ainda de que a autorização provisória não 

significa que a inscrição definitiva será deferida. 

 

_____________________, _____de _________de 2020 

(cidade)                            (data) 

 

______________________________________ 

(coloque sua assinatura) 

mailto:inscricao@creciba.gov.br


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assine no centro conforme modelo abaixo e igual sua identidade : 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                   

                                                                   

 

                                                         Ciclano de Fulano de tal 

CONSELHO FEDERAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS – COFECI 
CENSO/2018 – PESSOA FÍSICA 

1 - IDENTIFICAÇÃO GRAFOTÉCNICA E VISUAL 

 

Etiqueta de identificação 

USO EXCLUSIVO DO CRECI 

1.1 

3x4 

1.2 - ASSINATURA 1.3 

1 - IDENTIFICAÇÃO GRAFOTÉCNICA E VISUAL 

 

Etiqueta de identificação 

USO EXCLUSIVO DO CRECI 

1.1 

3x4 

1.2 - ASSINATURA 1.3 


	dhFormfield-1935763782: 
	dhFormfield-1935767520: 
	dhFormfield-1935767724: 
	dhFormfield-1935767811: 
	dhFormfield-1935768194: 
	dhFormfield-1935768205: 
	dhFormfield-1935768336: 
	dhFormfield-1935769694: Off
	dhFormfield-1935770560: Off
	dhFormfield-1936006734: 
	dhFormfield-1936007759: 
	dhFormfield-1936007778: 
	dhFormfield-1936007946: 
	dhFormfield-1936008082: 
	dhFormfield-1936008083: 
	dhFormfield-1936008107: 
	dhFormfield-1936008108: 
	dhFormfield-1936008288: 
	dhFormfield-1936009020: 
	dhFormfield-1936009023: 
	dhFormfield-1936009286: 
	dhFormfield-1936009564: 
	dhFormfield-1936009952: 
	dhFormfield-1936010312: 
	dhFormfield-1936010508: 
	dhFormfield-1936010877: 
	dhFormfield-1936011883: 
	dhFormfield-1936011890: 
	dhFormfield-1936011927: Off
	dhFormfield-1936012066: Off
	dhFormfield-1936015040: Off
	dhFormfield-1936015540: Off
	dhFormfield-1936056534: 
	dhFormfield-1936056643: 
	dhFormfield-1936056697: 
	dhFormfield-1936056797: 
	dhFormfield-1936056802: 
	dhFormfield-1941800240: 
	dhFormfield-1941800507: 
	dhFormfield-1941800688: 
	dhFormfield-1941801121: 
	dhFormfield-1941801205: 
	dhFormfield-1941801635: 


