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Lista de Documentos para FIES 
 

CHECK LIST DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA INGRESSO PELO FIES 
 

•Na falta de algum documento, o processo não será aceito.  

•A documentação apresentada, deverá ser do Candidato e do seu Grupo Familiar, ou seja, pessoas que se 

mantém pelo mesmo conjunto de renda. 

• Os documentos deverão ser xerocopiados em tamanho padrão A4, sem recortá-los (Não entregar documentos 

originais).  

 
 

1 (    )   Comprovante de Inscrição no FIES e no caso de Transferência de FIES trazer cópia do 

último contrato aditado; 

 

2 (    )   1 ª via do Check-List Assinado pelo Candidato ou Responsável; 

 

3 (    )   RG (de cada um dos membros do grupo familiar); 

          
4 (    )   CPF (de cada um dos membros do grupo familiar); 

 

5 (  )  Carteira de Trabalho: cópia da parte com foto e identificação, contrato de trabalho, 

anotações gerais, Férias, FGTS e INSS. OBS: Mesmo o candidato não tendo trabalho registrado 

em carteira, deverá entregar as cópias da carteira de trabalho em branco. E se não tiver a CTPS 

deverá entregar a cópia do agendamento eletrônico. 

Todos os integrantes do grupo familiar declarados no FIES, acima de 16 anos, deverão 

apresentar um dos documentos que comprovem rendimento, seguido da cópia da carteira, sendo 

esta obrigatória para maiores de 18 anos e do candidato. 

(     ) Candidato;   (     ) Genitor;   (    ) Genitora;   (    ) Irmão;   (     ) Irmão;   (     )____________ 

 

 - Declaração de Trabalho Informal: 

(     ) Candidato;   (     ) Genitor;   (    ) Genitora;   (    ) Irmão;   (     ) Irmão;   (     )____________ 

 

-  Declaração de Não Renda (caso a pessoa não trabalhe): 

(     ) Candidato;   (     ) Genitor;   (    ) Genitora;   (    ) Irmão;   (     ) Irmão;   (     )____________ 

 

6 (    ) Comprovante de Renda: (Três) 3 últimos holerites dos integrantes do grupo familiar que 

possuam renda. 
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7 (    ) DECORE (com retirada de lucros) 

 

8 (  ) Guia de Recolhimento Previdenciário dos três últimos meses – Autônomo/ Benefício 

Previdenciário (Aux. Doença/ Pensão ou Aposentadoria ou Prestação Continuada). 

 

9 (  ) Termo de Estágio indicando o período e o valor recebido ou Recebimento de Pensão 

Alimentícia; 

 

10  (    )  Comprovante de Residência, exemplo: contas de casa ou carta de loja ou mercado ou 

carta simples de parentes ou amigos.  (em nome de cada um dos membros do grupo familiar); 

 

11 (    )   Histórico Escolar ou Certificado de Conclusão do Ensino Médio do Candidato 

 

12 (    )   Última Cópia do Contrato de Fies da IES de origem para casos de transferência. 

 
                                                                   Rio de Janeiro, ___ de ________________ de 20__ 

                                                                      

__________________________ 
                                                                                                  Assinatura 


