
 
Documentação necessária Processo Seletivo FIES 2020.2 

 
 
Documento exclusivo do aluno: 
• Histórico escolar/Certificado de Conclusão do Ensino Médio (autenticado); 
• Comprovante do ENEM* (autenticado); 
• Certidão de nascimento (original e cópia); 
• Formulário sócio econômico preenchido. 
 
*ENEM – apresentar o comprovante do ENEM realizado de 2019. A média das notas do 
ENEM deverá ser 450 ou mais e a redação não poderá ser zerada. 
 
Documentação a ser apresentada pelo candidato e membros do grupo familiar na 
fase de comprovação de informações. 
 
 
1 DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO E DOS MEMBROS DO 
GRUPO FAMILIAR 
 
O candidato deve apresentar os seguintes comprovantes de identificação: 
 
a) Carteira de Identidade fornecida por órgãos de segurança pública das unidades da 
Federação. (original e cópia) e ou; 
b) Carteira Nacional de Habilitação, novo modelo, no prazo de validade. (original e 
cópia). 
 
2 COMPROVANTES DE RESIDÊNCIA 
 
Um dos seguintes comprovantes de residência em nome do bolsista ou de membro do 
grupo familiar: 
 
a) Contas de água, gás, energia elétrica ou telefone (fixo ou móvel); 
b) Contrato de aluguel em vigor, com firma do proprietário do imóvel reconhecida em 
cartório, acompanhado de um dos comprovantes de conta de água, gás, energia elétrica 
ou telefone em nome do proprietário do imóvel. 
  
 
3 DEVEM SER APRESENTADO DE TODOS OS INTEGRANTES DO GRUPO 
FAMILIAR: 
 
a) 1 VIA DA CONSULTA NACIONAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS (CNIS), este deve 
ser retirado pelo site da Previdência Social; 
b) Certidão de nascimento ou casamento (original e cópia); 
c) Carteira de Trabalho (original e cópia). 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
4 COMPROVANTES DE RENDIMENTOS 
 
a) Comprovante de rendimentos do estudante e dos integrantes do grupo familiar, 
referentes a pessoas físicas e a eventuais pessoas jurídicas –vinculadas. 
b) Para comprovação da renda, devem ser apresentados documentos conforme o tipo 
de atividade 
c) Para cada atividade, há uma ou mais possibilidades de comprovação de renda. 
d) Deve-se usar pelo menos um dos comprovantes relacionados. 
e) A decisão quanto aos documentos a serem apresentados cabe a CPSA que pode 
pedir qualquer tipo de documento, em qualquer caso, qualquer que seja o tipo de 
atividade, como contas de gás, 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. 
 
4.1 ASSALARIADOS 
 
a) Três últimos contracheques, no caso de renda fixa. 
b) Seis últimos contracheques, quando houver pagamento de comissão ou hora extra. 
c) Declaração de IRPF, acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil 
e da respectiva notificação de restituição, quando houver. 
d) CTPS registrada e atualizada. 
e) CTPS registrada e atualizada ou carnê do INSS, com recolhimento em dia, no caso 
de empregada doméstica. 
f) Extrato da conta vinculada do trabalhador no FGTS referente aos seis últimos meses. 
g) Extratos bancários dos últimos três meses. 
 
 
4.2 ATIVIDADE RURAL: 
a) Cópia das notas fiscais de vendas dos últimos doze meses, com apresentação do 
bloco de produtor original. 
b) Declaração de IRPF, acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil 
e da respectiva notificação de restituição, quando houver. 
c) Declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ). 
d) Quaisquer declarações tributárias referentes a pessoas jurídicas vinculadas ao 
estudante ou a membros do grupo familiar, quando for o caso. 
e) Extratos bancários dos últimos três meses, da pessoa física e das pessoas jurídicas 
vinculadas. 
 
 
4.3 APOSENTADOS E PENSIONISTAS 
 
a) Extrato mais recente do pagamento de benefício, obtido por meio de consulta no 
endereço eletrônico http://www.mpas.gov.br 
b) Extratos bancários dos últimos três meses. 
c)Declaração de IRPF, acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil 
e da respectiva notificação de restituição, quando houver. 
 
 
 
 
 
 



 
4.4 AUTÔNOMOS (conforme disponibilidade): 
 
a) Declaração de IRPF, acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil 
e da respectiva notificação de restituição, quando houver. 
b) Guias de recolhimento ao INSS, com comprovante de pagamento do último mês, 
compatíveis com a renda declarada. 
c) Extratos bancários dos últimos três meses da conta bancária da Empresa vinculada 
ao CNPJ. 
d) Conta de água ou luz em nome da empresa. 
e) Decore-pró-labore fornecido por contador registrado informando o valor mensal da 
renda.  
 
4.5 PROFISSIONAIS LIBERAIS (conforme disponibilidade): 
 
a) Declaração de IRPF, acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil 
e da respectiva notificação de restituição, quando houver 
b) Guias de recolhimento ao INSS, com comprovante de pagamento do último mês, 
compatíveis com a renda declarada. 
c) Extratos bancários dos últimos três meses, pelo menos. 
d) Declaração de Contador registrado informando o valor mensal da renda. 
 
4.6 SÓCIOS E DIRIGENTES DE EMPRESAS (conforme disponibilidade): 
 
a) Declaração de IRPF, acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil 
e da respectiva notificação de restituição, quando houver. 
b) Guias de recolhimento ao INSS, com comprovante de pagamento do último mês, 
compatíveis com a renda declarada. 
c) Extratos bancários dos últimos três meses da conta bancária da Empresa vinculada 
ao CNPJ; 
d) Conta de água ou luz em nome da empresa. 
e) Decore-pró-labore fornecido por contador registrado informando o valor mensal da 
renda. 
 
4.7 RENDIMENTOS DE ALUGUEL OU ARRENDAMENTO DE BENS MÓVEIS E 
IMÓVEIS 
 
a) Declaração de IRPF, acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil 
e da respectiva notificação de restituição, quando houver. 
b) Extratos bancários dos últimos três meses, pelo menos. 
c) Contrato de locação ou arrendamento, com autenticação de assinaturas em cartório, 
acompanhado dos três últimos comprovantes de recebimento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
5- OUTRAS SITUAÇÕES 
 
Conforme o Art. 50 da portaria 209, de 07 de março de 2018: 
 
Caso o grupo familiar se restrinja ao próprio estudante, este deverá comprovar 
rendimento suficiente para a sua subsistência e deverá declarar a declarar a renda do 
seu grupo familiar, ainda que residente em local diverso do seu domicilio. 
 
A Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA) poderá solicitar 
qualquer outro documento que julgue necessário para aprovação. 
 
6 – ANÁLISE 
 
A CPSA tem a prerrogativa de análise integral dos documentos, bem como solicitação 
de informações e documentos complementares.  
 
Poderá ser indeferido o pedido do aluno quando constatadas irregularidades, 
incompatibilidades, divergências ou outras situações não esclarecidas. 
 
Também poderá ser indeferido o pedido quando constatada incompatibilidade de renda 
frente à situação patrimonial apresentada, bem como por outras situações em que não 
houver demonstração efetiva acerca da situação financeira exigida para a concessão 
do financiamento FIES.  
 
A CPSA poderá deliberar em relação às questões não preconizadas no presente.  
 

 
 

Santa Maria de Jetibá, Junho de 2020. 
 
 

Instituto de Ensino Superior da Região Serrana Ltda. 
 
 

 


