
FIES 
DOCUMENTOS PARA ENTREVISTA 

 
(ORIGINAIS E CÓPIA) 

 

 Protocolo de inscrição; 

 Carteira de Identidade, própria e dos demais componentes do grupo familiar; 

 CPF de todos os membros do grupo familiar com idade entre 18 e 65 anos; 

 Certidão de nascimento ou casamento de todo grupo familiar; 

 No caso Padastro/Madastra, ser um dos membros do grupo familiar, e não forem casados oficialmente,  Declaração de União Estável ( 

Declaração poderá ser feita de próprio punho, reconhecida  firma dos declarantes  com 02 testemunhas); 

 Comprovante de residência em nome de cada  membros do grupo familiar Recente; 

 Comprovantes dos períodos letivos cursados em escola pública (Histórico Escolar); 

 Boletim do Enem; 

 Declaração de Imposto de Renda referente ao último exercício fiscal. (Para todos do grupo familiar) 

 Se for isento imprimir o comprovante de CPF regular no site: 

http://www.receita.fazenda.gov.br/aplicacoes/ATCTA/cpf/ConsultaPublica.asp 

 Carteira de trabalho dos membros do grupo familiar maior de idade; 

a) Página de identidade; 

b) Página da qualificação civil; 

c) Página do contrato de trabalho (última página assinada e a seguinte); 

d) Página de alteração de salário (última página atualizada e a seguinte);     

 Comprovante de matrícula de outro membro do grupo familiar em instituição de ensino superior paga, se for o caso; 

 Comprovante de rendimentos do estudante e dos integrantes do grupo familiar: 

a) se assalariado: Três últimos contracheques e Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF), do último exercício (se 

declarar); 

b) se trabalhador autônomo ou profissional liberal: Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) e respectiva 

notificação de restituição ou Declaração Anual de Isento – DAI, bem como quaisquer declarações tributárias referentes a pessoas jurídicas 

vinculadas, quando for o caso e guias de recolhimento de INSS dos três últimos meses, compatíveis com a renda declarada; 

c) se sócio e dirigente de empresa: Três últimos contracheques de remuneração mensal. Declaração de Imposto de Renda de Pessoa 

Física (IRPF), do último exercício e respectiva notificação de restituição ou Declaração Anual de Isento – DAI, declaração atualizada de 

Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ), bem como quaisquer declarações tributárias referentes a pessoas jurídicas vinculadas; 

d) se aposentado ou pensionista: Extrato do benefício de aposentadoria ou pensão (impresso no site 

http://www.previdenciasocial.gov.br/). Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física ou Declaração Anual de Isento – DAÍ, do 

último exercício. 

 Comprovante de vínculo empregatício emitido pela instituição de ensino na qual o estudante atua como professor da educação básica; 
 Atestado médico comprobatório, caso exista, no grupo familiar, algum portador de doenças especificadas na Portaria MPAS/MS nº 

2.998, de 2001; 
 Comprovante de separação ou divórcio dos pais, ou certidão de óbito, no caso de um deles não constar no grupo familiar do candidato 

por essas razões; 
 

DOCUMENTOS ENTREVISTA FIADOR 

 RG;CPF; 

 Certidão de Casamento/Nascimento 

 Últimos três contracheques. 

 Comprovante de Residência  Recente. 


