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SINDICATO DOS CORRETORES DE IMÓVEIS
NO ESTADO DE GOIÁS

CEPSINDIMÓVEIS

Mantenedora: Sindicato dos Corretores de Imóveis no Estado de Goiás

Seja uma corretora
ou corretor de imóveis
Curso Técnico em
Transações Imobiliárias
Novas Turmas!
O CEPSINDIMÓVEIS visa formar profissionais aptos a atuarem no competitivo mercado imobiliário, capaz de
realizar atividades ligadas ao setor, além de se tornar um especialista na área, onde desenvolva uma base
humanista para ampliar suas perspectivas, detectando oportunidades do mercado imobiliário.

O Diferencial do CEPSINDIMÓVEIS
O profissional poderá atuar em imobiliárias, empresas de consultorias, construtoras, bancos e financeiras e
como autônomo.
- Curso na modalidade semipresencial;
- Professores altamente qualificados, ligados à área imobiliária;
O curso é autorizado
- Encontro presencial para superação de dúvidas, aulas e avaliações;
- Plantão de apoio;
pelo CEE/CEP
- Estágio nas melhores imobiliárias;
e COFECI.
- Ciclo de palestras, ligadas área;
- Workshop.

Empresas imobiliárias, solicitem um representante para informações e inscrições

Ligue agora: 3942-6530 ou acesse www.sindimoveis-go.org.br
Anuidade associativa-2014
Atendimento jurídico
no Sindimóveis-GO
Onde pagar?
O pagamento poderá ser efetuado na sede do SINDIMÓVEIS.
Essa taxa é recolhida somente uma vez por ano. Tudo que é arrecadado
é revertido em benefícios para o associado. Valor da anuidade: R$ 170,00
(cento e setenta reais)
Conheça os bene

Novos associados
Os corretores de imóveis que ingressarem agora no quadro social do
SINDICATO, pagando sua “Anuidade Social” de 2014 poderão usufruir de
imediato de todas as vantagens e benefícios oferecidos pelo SINDIMÓVEIS.
Para se sindicalizar o corretor de imóveis deverá trazer os seguintes
documentos: Carteira Profissional de corretor de imóveis, CPF, 1 foto 3x4,
pagamento da anuidade no valor de R$ 170,00.

O assessor jurídico do SINDIMÓVEIS-GO, Jeferson Faria atenderá na
sede da entidade às 3ª e 5ª feiras, das 14:00 às 17 h e 30 min. Para agendar
através do fone: (62) 3942-6530 - Tratar com Soraya.

Conheça o trabalho realizado pela
assessoria jurídica do Sindimóveis
Presta assessoria e consultoria jurídica aos sindicalizados do
SINDIMÓVEIS, sua área de atuação consiste:
Consultoria, no escritório e por telefone; Promove em conjunto com a
entidade cursos, seminários e palestras de interesse da categoria;
Elaboração de modelos de contratos, distratos e formulários relacionados
à atividade imobiliária.

Certificação
Internacional
Informamos aos corretores de imóveis que participaram do FORECI- Fórum Regional dos Corretores nos dias 01 e 02 de agosto
em Goiânia que encontra-se a disposição na sede do sindicato o certificado de participação no curso do TRC-Transnational Referral
Certication.
Maiores informações, entrar contato através do fone: (62) 3942-6530-Horário de atendimento- Das 08:00 às 17 h e 30
min.
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