ENTREVISTA DO FIES - DOCUMENTOS DO CANDIDATO

Nome:
CPF:

RA:

Curso

Campus:

IES:

ATENÇÃO: Deverão ser apresentados originais e cópias dos documentos abaixo.
CANDIDATO MAIOR DE 18 ANOS
CANDIDATO MENOR DE 18 ANOS
CASADO
UNIÃO ESTÁVEL
VIÚVO
SEPARADO

CANDIDATO MAIORDE18ANOS

ASSALARIADO
FUNCIONÁRIO PÚBLICO
AUTÔNOMO

APOSENTADOS E PENSIONISTAS

SÓCIOS E DIRIGENTES DE EMPRESAS
RENDIMENTOS DE ALUGUEL OU
ARRENDAMENTO DE BENS MÓVEIS
E IMÓVEIS
ESTAGIÁRIO

DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO
RGe CPF ou CNH dentro do prazode validade ou Carteira funcional emitida por repartição pública ou por
órgãode profissionais liberais;
Certidão deNascimento ou RG e CPF (caso exerça/ou exercia atividade remunerada deve ser apresentada
CTPS e contracheque).
ESTADO CIVIL

Observações

Certidão de Casamento.
Declaração de Concubinato ou Declaração de próprio punho assinada por ambos os cônjuges com firma
reconhecida em cartório.
Certidão de Óbito.
Comprovante da separação judicial ou, caso esteja em andamento, o Processo.
COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA
Comprovante de residência atualizado no nome do candidato (Contas de água, gás, luz), boletos de
mensalidade escolar, plano desaúde, cartão de crédito, IPTU.
COMPROVANTE DE RENDA
Seis (6) últimos contracheques.
Seis (6) últimos contracheques
DECORE carimbado e assinado por um contador (06 últimos meses) e extrato bancário dos três últimos meses.
Detalhamento deCrédito Atual– emitido por meio de consulta ao Site da Previdência Social ou extratos
bancários dos últimos três meses, quando for o caso com identificação do beneficiário.
Deverá ser apresentado os itens listados: Declaração de IRPJ – Imposto deRenda Pessoa Jurídica exercício de
2021, três últimos contracheques de remuneração mensal, declaração de Imposto de
Renda Pessoa Física exercício de 2021, Pró-Labore/Contrato Social e extrato bancário depessoa física e jurídica
dos três últimos meses.
Contratodelocaçãoouarrendamentodevidamenteregistradoemcartórioacompanhado dostrês últimos
comprovantes de recebimentos.
Contrato/ comprovante de rendimentos do estágio.

Aos declarantes de Imposto de Renda, pode ser apresentado como um dos comprovantes de renda
solicitados, desde que esteja acompanhado de 3 últimos extratos bancários em que os valores de
IMPOSTO DE RENDA
movimentação sejam coerentes com o valor apresentado no IR
Cópia de decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou escritura pública determinando o
PENSÃO ALIMENTÍCIA
pagamento de pensão alimentícia, caso esta tenha sido abatida.
É obrigatórioa Carteira deTrabalho(originale cópiadas páginas: comfoto, qualificação civil,últimocontratode trabalhoea próxima página
embranco),casonão possua, deverá providenciara confecção ou oCAGED-CadastroGeral de Empregadose Desempregados, emitido pelo
Ministériodo Trabalho.
COMPROVANTE DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO
Histórico, diploma ou certificado de conclusão do ensino médio expedido pela instituição de ensino
CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO
competente.
DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS PARA MATRICULA ACADÊMICA
*CertificadodeAlistamento,noslimitesdesuavalidadeouCertificadodeReservistaouCertificado de
Dispensa de Incorporação ou Certidão de Situação Militar;
CANDIDATO MAIOR DE 18 ANOS
*Título de eleitor e comprovante da última votação ou Certidão de quitação eleitoral;
É obrigatório a apresentação do boletim do Enem e Certidão de Nascimento;
DECLARAÇÃO DE

Confira a sua documentação com antecedência. Processo incompleto não será analisado.

DECLARAÇÃO

Estou ciente que deverei entregar o XEROX do contrato do Fies, depois de firmado na agência, para a CPSA - no CAF/CAC (Central
de atendimento financeiro/Central de atendimento ao candidato). Somente depois da entrega do documento e contrato será
cadastrado o meu FIES na Instituição. Fica o estudante advertido de que a apresentação de documentos ou prestação de
informações falsas à Instituição implicarão a sua reprovação pelo Coordenador do Fies, sujeitando-o às penalidades previstas no
art. 299 do Decreto Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940- Código Penal Brasileiro

Rubrica do (a) Estudante:

,

de

20

.

Confira a sua documentação com antecedência. Processo incompleto não será analisado.

ENTREVISTA DO FIES - DOCUMENTOS DO GRUPO FAMILIAR

Nome do aluno:
CPF:

RA:

Nome do Membro doGrupo Familiar:
Parentesco : ( ) Mãe/Pai

( ) Irmão/Irmã

( ) Outro:
DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO

MEMBRO MAIOR DE 18 ANOS
MEMBRO MENOR DE 18 ANOS

Observações

RGeCPFouCNHdentrodoprazodevalidade ouCarteirafuncionalemitidaporrepartiçãopública ou por
órgão de profissionais liberais.
CertidãodeNascimentoouRG eCPF(casoexerça/ouexercia atividaderemuneradadeveser
apresentada CTPS e contracheque).
ESTADO CIVIL

CASADO
UNIÃO ESTÁVEL
VIÚVO
SEPARADO

Certidão de Casamento.
DeclaraçãodeConcubinatoouDeclaraçãodeprópriopunhoassinadaporambososcônjugescom firma
reconhecida emcartório.
Certidão de Óbito.
Comprovante da separação judicial ou, caso esteja em andamento, o Processo.
COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA

MEMBRO MAIOR DE 18 ANOS

Comprovantederesidênciaatualizadononomedocandidato(Contasdeágua,gás,luz),boletosde
mensalidade escolar, plano desaúde, cartão de crédito, IPTU.
COMPROVANTE DE RENDA

ASSALARIADO
FUNCIONÁRIO PÚBLICO
AUTÔNOMO
APOSENTADOS E PENSIONISTAS

SÓCIOS E DIRIGENTES DE EMPRESAS
RENDIMENTOS DE ALUGUEL OU
ARRENDAMENTO DE BENS
MÓVEIS E IMÓVEIS
ESTAGIÁRIO

Seis (6) últimos contracheques.
Seis (6) últimos contracheques
DECORE carimbado eassinado porum contador(06últimosmeses) eextrato bancário dostrês últimos meses.
Detalhamento deCrédito Atual – emitidopormeio deconsultaao SitedaPrevidênciaSocial ou extratos
bancáriosdosúltimostrêsmeses, quandoforocasocomidentificaçãodobeneficiário.
Deveráserapresentado ositenslistados:Declaração deIRPJ –Imposto deRendaPessoaJurídica exercício de
2021, trêsúltimoscontracheques deremuneraçãomensal, declaração de Imposto de
RendaPessoaFísicaexercíciode2021,Pró-Labore/ContratoSocialeextratobancário depessoafísica e jurídica
dos três últimos meses.
Contratodelocaçãoouarrendamentodevidamenteregistradoemcartórioacompanhadodostrês últimos
comprovantes de recebimentos.
Contrato/ comprovante de rendimentos do estágio.

PENSÃO ALIMENTÍCIA

Cópiadedecisãojudicial, acordohomologadojudicialmenteouescriturapúblicadeterminandoo
pagamento de pensão alimentícia, caso esta tenha sido abatida.
É obrigatório a CarteiradeTrabalho (originalecópiadaspáginas: com foto, qualificação civil, último contratode trabalho ea próxima
páginaembranco),caso nãopossua, deverá providenciaraconfecçãoouoCAGED-CadastroGeral deEmpregadose Desempregados,
emitido pelo Ministério do Trabalho.

DECLARAÇÃO
Fica o estudante advertido de que a apresentação de documentos ou prestação de informações falsas à Instituição implicarão a
sua reprovação pelo Coordenador do Fies, sujeitando-o às penalidades previstas no art. 299 do Decreto Lei nº 2.848, de 7 de
dezembro de 1940- Código Penal Brasileiro

Rubrica do (a) Estudante:

-------------------------------------------------------------------

Confira a sua documentação com antecedência. Processo incompleto não será analisado.

