
FIES 
 

Todo candidato deve apresentar cópia dos seguintes 
documentos 

 
 

Histórico escolar e Certificado de conclusão do Ensino Médio. 
 
 

DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO  
 
1. RG ou certidão de nascimento (quando menor) de cada membro do grupo 

familiar: 
 

2. Comprovante de separação ou divórcio, quando os pais são separados. 
(obrigatório quando for o caso) 

 
3. Certidão de casamento ou declaração de união estável (do candidato ou pais). Ou 

declaração de próprio punho, assinado também pelo companheiro . 
 

4. Certidão de óbito, caso de pais falecidos (obrigatório, quando for o caso) 
 

5. CPF dos pais (obrigatório) 
 
 
 
 

COMPROVANTES DE RESIDÊNCIA 
  
Entregar cópia de comprovante de residência, de cada membro do grupo familiar, 
quando maior de 18 anos, podendo ser:  
 

1. Contas de água, gás, energia elétrica ou telefone (fixo ou móvel).  
 

2. Declaração anual do Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF.  
 

3. Boleto bancário de mensalidade escolar, de mensalidade de plano de saúde, de 
condomínio ou de financiamento habitacional.  

 
4. Fatura de cartão de crédito.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
COMPROVANTES DE RENDIMENTOS 

 
 
Todos  os candidatos precisam apresentar cópia dos documentos abaixo relacionados, do 
candidato e de todos os membros do grupo familiar, conforme sua especificidade. 
 
 
1. ASSALARIADOS  
  
Três últimos contracheques, no caso de renda fixa. ou 
Seis últimos contracheques, quando houver pagamento de comissão ou hora extra 
Declaração de IRPF acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e  
 
2. ATIVIDADE RURAL  
  
Declaração de IRPF acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e da 
respectiva notificação de restituição.  
Declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ.  
Quaisquer declarações tributárias referentes a pessoas jurídicas vinculadas ao candidato 
ou a membros de seu grupo familiar, quando for o caso.  
Extratos bancários dos últimos três meses, pelo menos, da pessoa física e das pessoas 
jurídicas vinculadas.  
Notas fiscais de vendas dos últimos seis meses.  
  
3. APOSENTADOS E PENSIONISTAS  
  
Declaração de IRPF acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e da 
respectiva notificação de restituição.  
Extrato de pagamento dos últimos três meses emitido pela Internet no endereço eletrônico  
http://www.mpas.gov.br.  (Obrigatório) 
  
4. AUTÔNOMOS (TRABALHADORES INFORMAIS) / PROFISSIONAIS LIBERAIS  
  
Declaração de IRPF acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e uma 
declaração de próprio punho, com firma reconhecida informando a média salarial dos 06 
ultimos meses (especificar o que faz) 
 No caso de apresentar declaração da empresa (para a qual presta serviço), deverá ser 
reconhecida a firma do responsável pela declaração.(obrigatório) 
 
 
5. SÓCIOS E DIRIGENTES DE EMPRESAS  
  
Decore (declaração comprobatória de percepção de rendimentos e lucros), feito por 
Contador ou Técnico Contábil (portador de CRC) e Declaração de IRPF acompanhada do 
recibo de entrega à Receita Federal do Brasil . 
Obs.: O pro-labore não serve como comprovante de rendimentos da empresa. 
  



 
 
6. RENDIMENTOS DE ALUGUEL OU ARRENDAMENTO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS  
  
Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF acompanhada do recibo de 
entrega à Receita Federal do Brasil.  
Extratos bancários dos últimos três meses, pelo menos.  
Contrato de locação ou arrendamento devidamente registrado em cartório acompanhado 
dos três últimos comprovantes de recebimentos.  
 
7. ESTÁGIÁRIOS 
 
Entregar cópia do contrato do estágio ou copia do holerith 
 
7.DESEMPREGADO OU QUEM NUNCA TRABALHOU 

 
Deve apresentar 
- Carteira profissional (para maiores de 18 anos) 
- Declaração de próprio punho, com assinatura igual do RG (quando maior de 18 anos), 
declarando sua situação. 
- Se servidor público, comprovante da exoneração 
- Apresentar o Imposto de Renda, onde conste sua dependência. 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 


