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Documentos para Inscrição no FIES
O candidato deverá apresentar cópia e original de todos os documentos relacionados abaixo, de
acordo com o seu caso. A situação de cada membro do grupo familiar deve ser analisada e
como se enquadra. Todas as informações deverão ser confirmadas através da indispensável
apresentação dos documentos, na forma abaixo.
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Histórico Escolar do 2º Grau completo;
Comprovante ou declaração de cor;
RG e CPF do candidato e todo grupo familiar;
Certidão de nascimento e/ou casamento do candidato. No caso dos pais, Certidão de
Casamento;
Averbação de Divórcio ou Separação Judicial, quando for o caso;
Declaração de União Estável registrada em cartório, quando for o caso;
Declaração justificando em caso de separação, não homologada ou da União Estável, para o
candidato, pais e grupo familiar, informado o relacionamento financeiro entre as partes,
anexando cópia dos respectivos comprovantes de residência do declarante e ex-cônjuge;
Titulo de Eleitor do candidato e todo grupo familiar (maiores de 16 anos);
Carteira de Trabalho do candidato e todo o grupo familiar;
Comprovante de residência do candidato e de cada integrante do grupo familiar. (atual);
Contas de água, de luz, de telefone e cópia do IPTU (atualizados);
Comprovante de renda do candidato e de cada integrante do grupo familiar (3 últimos
contracheques), quando for o caso;
Declaração de IRPF ou de isento ou auto declaração de isenção do candidato e grupo
familiar;
Demonstrativos de Pagamento para aposentados ou pensionistas do INSS (3 últimos);
DECORE e GRPS para autônomos, profissionais liberais ou sócios de empresas, emitido
por contador habilitado;
CNIS do candidato e todo grupo familiar, inclusive maiores de 16 anos que já possuírem
CPF e Título de Eleitor. Solicitar na agência local do INSS, levando RG, CPF e Título de
Eleitor;
Declaração do candidato e integrantes do grupo familiar que não exerce atividade
remunerada, com firma reconhecida, para os desempregados, Inclusive maiores de 16 anos;
Contrato de Locação e comprovante de pagamento de aluguel (3 últimos);
Escritura do imóvel próprio e respectivo IPTU (atual);
Declaração do proprietário, com firma reconhecida, em caso de imóvel cedido para moradia
ou vinculo empregatício (caseiros), confirmando endereço e tempo de residência;
Declaração, com firma reconhecida, em caso de “posse” do imóvel;
Declaração de professor de educação básica na rede pública, quando for o caso;

Observação: Todas as declarações devem ser direcionadas ao FIES “declaro para
comprovação junto ao FIES” e deverão ser datadas e assinadas pelo membro do grupo
familiar na frente do atendente ou autenticadas em cartório, em folha A4, inteira.
Não serão aceitas, sob nenhuma hipótese, entregas parciais da documentação acima relacionada.
A documentação deverá ser entregue na sua totalidade.

