Documentação necessária para estudo socioeconômico – (FIES 1/2017)

Identificação:
• Ficha de Inscrição no FIES
• Cópia da carteira de identidade e CPF do aluno e grupo familiar (para os
membros do grupo familiar com idade inferior a 18 anos pode ser apresentada
certidão de nascimento); Certidão de casamento do candidato (quando este já
constituiu família), ou dos pais (quando o candidato for solteiro e ainda morar
com os pais);
•

Cópia do histórico escolar ou declaração;

• Certificado de alistamento militar ou reservista do candidato;
• Cópia do termo de guarda, tutela ou curatela caso exista algum integrante do
grupo familiar nesta condição.
•
•
•
•
•
•
-

Moradia:
Escritura residencial ou IPTU, quando a residência for própria;
Comprovante de quitação / prestação paga, quando a casa for financiada;
Último recibo de pagamento e contrato de locação, se alugada;
Se cedida, apresentar declaração do cedente, registrada em cartório;
Cópia do comprovante de residência mais recente. (última conta de água ou luz)
Trabalho:
Comprovante dos rendimentos do candidato e seu grupo familiar:
Se assalariado, cópia dos três últimos contracheques;
Seis últimos contracheques, quando houver pagamento de comissão.
Seis últimos contracheques, no caso de pagamento de hora extra.

• Se desempregado, carteira de trabalho comprovando desemprego; (páginas: foto,
identificação, último contrato de trabalho e a próxima página em branco);
• Trabalhador autônomo ou profissional liberal, última declaração de Imposto de
Renda acompanhada do recibo de entrega á Receita Federal ou declaração
comprobatória de percepção de rendimentos (DECORE) eletrônico, original, do
último mês, feita por contador ou técnico contábil; (Não será aceito DECORE acima
de R$ 2.000,00; neste caso, deverá ser apresentada a declaração de imposto de renda)
e extratos bancários dos três últimos meses;
• Se aposentado ou pensionista, cópia dos três últimos comprovantes de
recebimento de aposentadoria ou pensão.
Familiar:
• Comprovante de separação ou divórcio dos pais; ou certidão de óbito, caso um deles
não conste no grupo familiar do candidato por essa razão.
*Qualquer outro documento que a CPSA julgar necessário.

