CPSA
GESTÃO DE BOLSAS E FINANCIAMENTOS
CHECK LIST FIES
Aluno: ___________________________________________________________Telefone:_________________Celular:____________________
E-mail:______________________________________________/Recado: Telefone e Nome_______________________/___________________
Curso:______________________________________________/Turno:______________________RA:__________________________________

Nº
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Documentos apresentados pelo candidato
Trazer fotocópias simples.
(caso não tenha fotocópia, trazer B.O. referente aos documentos
extraviados)

Sim

Não
entregou

Detalhes

Ficha de inscrição FIES.
Certidão de nascimento ou casamento ou declaração de União Estável do
candidato e de seu grupo familiar;
Carteira de Identidade do candidato e de seu grupo familiar;
Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda – CPF/MF do candidato
e de seu grupo familiar.
*exceto os civilmente incapazes;
Comprovante de residência do candidato e de seu grupo familiar;
*Exceto os civilmente incapazes.
Histórico Escolar do Ensino Médio constando 1º, 2º e 3º ano e o Certificado de
Conclusão do Ensino Médio;
Laudo médico atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, nos termos
do art. 4o do decreto no 3.298, de 20 de dezembro de 1999, com expressa
referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença,
quando for o caso;

Carteira de trabalho do candidato e de seu grupo familiar.
Páginas necessárias: Foto, qualificação civil, último contrato e próxima página
em branco.
8. *Se funcionário público, entregar cópia do documento de nomeação.
**Caso não tenha registro apresentar a primeira página de contratos em
branco.
*** exceto os civilmente incapazes.
Comprovante dos rendimentos do candidato e de seu grupo familiar,
referente às pessoas físicas e as eventuais pessoas jurídicas vinculadas e
carteira de trabalho:
a. Se assalariado, os 03 últimos contracheques no caso de renda fixa, 06
últimos contracheques quando houver pagamento de comissões ou
pagamento de hora extra;
b. Contrato de estágio com o valor da remuneração.
c. Se trabalhador autônomo ou profissional liberal, Declaração Comprobatória
de Percepção de Rendimentos (DECORE) dos últimos três meses, original,
feita por contador ou técnico contábil inscrito no respectivo CRC; [DECORE,
reter o original].
9. d. Se proprietário de empresa, comprovante de pró-labore, contrato social ou
instrumento equivalente e imposto de renda da empresa;
e. Se aposentado ou pensionista, comprovante de recebimento de
aposentadoria ou pensão.
f. Se algum membro do grupo familiar a partir de 16 anos não trabalha, trazer
carteira de trabalho, verifcar contrato de trabalho e anotações gerais (no caso
de estagiário).
g. Se produtor rural apresentar notas fiscais das vendas dos últimos 6 meses.
h. Se rendimentos de aluguel, apresentar contrato de locação ou
arrendamento devidamente registrado em cartório acompanhado dos últimos
3 comprovantes de recebimentos.
Comprovante de separação ou divórcio dos pais, ou certidão de óbito, no
10. caso de um deles não constar do grupo familiar do candidato por essas
razões;
Declaração completa de imposto de renda de pessoas físicas e as eventuais
11. pessoas jurídicas vinculadas, acompanhada do recibo de entrega à Receita
Federal do candidato e dos demais integrantes do grupo familiar;
Comprovante do tipo de moradia: própria (IPTU ou Contrato de compra e
venda) ou alugada (Contrato de Locação com prazo vigente e
12. reconhecimento de firma das assinaturas). Caso o imóvel for cedido, trazer
declaração com firma reconhecida em cartório com cópia do IPTU, Escritura
ou Contrato de compra e venda em nome do cedente.

Eu,_______________________________________________________________RG________________________
CPF____________________________ candidato ao FIES no _____ semestre de 20____, declaro estar ciente das
pendências acima mencionadas.
__________________,_____ de ________________ de 20____. Assinatura:________________________________

