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DOCUMENTOS PARA COMPROVAÇÃO DA INSCRIÇÃO DO FIES - 2018/2  
  

1º – DOCUMENTOS SOMENTE DO ESTUDANTE  

1.  Cópia: Comprovante de Inscrição do Processo Seletivo FIES 2018/2; http://fiesselecao.mec.gov.br/ 

2.  Uma Foto 3x4 atualizada;  

3. Proposta de Seguro – Retirada no site de inscrição do FIES: http://fiesselecao.mec.gov.br/   

4. Original e cópia: RG, CPF, Título de Eleitor e Carteira Nacional de Habilitação;  

5. Original e cópia: Certidão de Nascimento (solteiro); ou,  

6. Original e cópia: Certidão de Casamento (casado civilmente) ou,  

7. Original e cópia: Certidão de Casamento com Averbação de Divórcio (divorciado civilmente) ou,  

8. Original e cópia: Declaração de União Estável Pública - emitida pelo Cartório (caso não for casado civilmente),  

9. Original e cópia: Carteira de Trabalho - páginas (Foto, Qualificação Civil, último Contrato e último FGTS e próxima página em 

branco – Caso possuir mais de uma CTPS retirar cópia das páginas solicitadas.  (Caso o candidato não possui Carteira de Trabalho 

– Declaração Ausência de Documentos - Reconhecida firma em cartório);  

10. Original e cópia: Certificado de Conclusão do Ensino Médio; ou Declaração Original de Conclusão atualizada;  

11. Original e cópia: Histórico Escolar de Ensino Médio; 12. Original: Pesquisa CNIS completa - Maiores de 16 anos.  

13. Original: Declaração de recebimento ou não de pensão alimentícia (Caso o candidato não reside com os pais e recebe auxílio 

para sobrevivência) - Reconhecida firma em cartório.  

14. Original: Declaração de dependência - Reconhecida firma em cartório (caso o candidato não possui nenhuma renda) -  

15. Declaração de desemprego – Reconhecido firma em cartório.  

2º – DOCUMENTOS DE TODOS OS MEMBROS DO GRUPO FAMILIAR   

1. Original e cópia: RG, CPF, Título de Eleitor e Carteira Nacional de Habilitação;  

2. Original e cópia: Certidão de Nascimento (solteiros); ou,  

3. Original e cópia: Certidão de Casamento (casados civilmente); ou,  

4. Certidão de Casamento com Averbação de Divórcio (divorciados civilmente); ou,  

5. Original e cópia: Declaração de União Estável Pública - emitida pelo Cartório (caso não for casados civilmente); ou,  

6. Original e cópia: Declaração de Separação de Corpos - emitida pelo Cartório (caso não for divorciados civilmente);   

7. Original e cópia: Carteira de Trabalho - páginas (Foto, Qualificação Civil, último Contrato e último FGTS, e próxima página em 

branco – Caso possuir mais de uma CTPS retirar cópia das páginas solicitadas.  

8. Original: Pesquisa CNIS completa– Retirado na agência do INSS – original – Todos os membros do grupo familiar maiores de 

16 anos.  

3º - COMPROVANTES DE RESIDÊNCIA  

1. Casa Urbana Própria – Original e cópia: Comprovante de endereço atual em nome do estudante ou algum membro do Grupo 

Familiar com Escritura da Casa Própria ou Contrato de Compra e Venda;  

2. Casa Rural Própria – Original e cópia: Comprovante de endereço atual em nome do estudante ou algum membro do Grupo 

Familiar com Escritura de Propriedade Rural;  

3. Casa Alugada – Original e cópia: Comprovante de endereço atual em nome do estudante ou algum membro do Grupo Familiar 

com Contrato de Aluguel em vigor, com firma do Proprietário do imóvel reconhecida em cartório, acompanhado do Comprovante de 

Endereço atualizado em nome do proprietário do imóvel;  

4. Casa Cedida – Original e cópia: Comprovante de endereço atual em nome do estudante ou algum membro do Grupo Familiar 

com Declaração Original do Proprietário do Imóvel confirmando a residência, com firma reconhecida em cartório, acompanhada do 

Comprovante de Endereço atual em nome do proprietário do imóvel.  

4º - COMPROVANTES DE RENDIMENTOS  

1. Assalariados – Original e cópia: Seis últimos contracheques assinados; seis últimos extratos bancários; Declaração de Imposto 

de Renda Pessoa Física (Exercício 2018) com Recibo (caso for isento Declaração de Isenção de Imposto de  

Renda – Reconhecido firma em cartório); Declaração de Conta Bancária – Reconhecido firma em cartório;  

2. Aposentados/Pensionistas – Original e cópia: Seis últimos de pagamento, retirada no INSS; Seis últimos extratos bancários; 

Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física (Exercício 2018) com Recibo (caso for isento Declaração de Isenção de  

Imposto de Renda – Reconhecido firma em cartório); Declaração de Conta Bancária – – Reconhecido firma em cartório; Seis últimos 

Extratos previdenciários  

3. Microempreendedor Individual - MEI – Original e cópia: Seis últimos PROLABORE assinados - Emitido pelo Contador com 

registro no Conselho Regional de Contabilidade – CRC; Seis últimos extratos bancários; DECORE com rendimentos dos seis últimos 

meses, devendo ser apresentado DARF de recolhimento quando o valor ultrapassar o limite de isenção para Imposto de Renda – 

Emitida pelo Contador com registro no Conselho Regional de Contabilidade – CRC; Declaração Anual do Simples Nacional do MEI; 

Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física e Jurídica (Exercício 2018) com Recibo – caso for sujeito à obrigatoriedade; 

Declaração de Conta Bancária – Autenticada;  

4. Autônomos Rural/Diversos – Original e cópia: Seis últimos extratos bancários; Declaração de Renda; DECORE com rendimentos 

dos seis últimos meses, devendo ser apresentado DARF de recolhimento quando o valor ultrapassar o limite de isenção para Imposto 

de Renda – Emitida pelo Contador com registro no Conselho Regional de Contabilidade – CRC; Declaração de Imposto de Renda 

Pessoa Física (Exercício 2018) com Recibo – caso for sujeito à obrigatoriedade (caso for isento Declaração de Isenção de Imposto 

de Renda – Reconhecido firma em cartório ; Declaração de Conta Bancária – Reconhecido firma em cartório a e Notas Fiscais de 

vendas dos últimos seis meses – Válido para rendimentos de até três salários mínimos.  
ATENÇÃO: Em qualquer hipótese, cabe à CPSA solicitar qualquer tipo de documento em qualquer caso e qualquer que seja tipo de 
atividade, inclusive contas de condomínio, comprovantes de pagamento de aluguel ou prestação de imóvel próprio, carnês do IPTU, faturas 
de cartão de crédito e quaisquer declarações tributárias referentes a pessoas jurídicas vinculadas a qualquer membro do grupo familiar.    

http://fiesselecao.mec.gov.br/

