PROCESSO SELETIVO FIES

CANDIDATO(A):______________________________________________________ DOCUMENTO PENDENTE

CURSO:_____________________________________ TELEFONE:____________________/__________________
DATA: ____/_____/_____ E-MAIL:_________________________________________________________________

DOCUMENTOS DO CANDIDATO:
Documentos abaixo (cópias simples) formato A4 devem ser colocados na ordem e apresentados com os originais:
DOCUMENTOS

DESCRIÇÃO
Histórico Escolar: cópia frente e verso, contendo as 03 (três) séries cursadas.

Comprovação de
Conclusão Ensino
Médio
Concluído em escolas
públicas ou em
Instituição privada na
condição de bolsista
integral.
Identificação
Comprovação
Estado Civil

CTPS

Declaração escolar: emitida pela escola na qual o candidato concluiu o ensino médio, com assinatura
original do diretor (a) ou funcionário da escola, contendo o (s) nome (s) da (s) escola (s) na (s) qual (is)
o candidato cursou e concluiu o 1º, 2º e 3º anos do ensino médio.
Certificado de conclusão: com base no resultado do ENEM: cópia, frente e verso.
Certificação de competência do Ensino de Jovens e Adultos EJA, emitida pela escola na qual o
candidato concluiu o ensino médio: cópia frente e verso, especificando todas as séries cursadas.
IMPORTANTE: Se concluiu em instituição privada na condição de bolsista integral deve apresentar
comprovação de conclusão + declaração de bolsista emitida pela instituição.
Carteira de Identidade, Carteira Nacional de Habilitação; Identidade Militar; Registro Nacional de
Estrangeiros (RNE); Passaporte: emitido no Brasil; Carteira do Trabalho e Previdência Social.
Certidão de Nascimento; Certidão de Casamento, Certidão de Óbito; caso não seja separado judicialmente,
deverá apresentar declaração datada, assinada e reconhecida firma em cartório, relatando a situação
familiar atual; Contrato de União Estável.
Páginas identificação e qualificação civil; contrato de trabalho assinado; próxima página em branco após a
do contrato de trabalho assinado.
Assalariado: Três últimos contracheques (Nov/2019, Dez/2019 e Jan/2020) ou seis últimos caso renda
variável (comissão ou hora extra)

Comprovante de
Rendimento

Autônomos ou Profissional liberal: Declaração de Rendimentos dos três últimos meses, Guias de
recolhimento ao INSS (JANEIRO 2020) e Extrato bancário dos três últimos meses.
Aposentado ou Pensionista: Comprovante de recebimento dos últimos três meses (Nov/2019, Dez/2019
e Jan/2020).
Trabalhador Rural: Notas fiscais de vendas dos últimos seis meses e próxima página em branco ou
declaração do Sindicato Rural e extrato bancário dos últimos três meses.
Sem Renda: Declaração de ausência de vínculo empregatício e renda.

Declaração de IR ou
NADA CONSTA da
Receita Federal

Cópia completa da declaração de ajuste anual do Imposto de Renda do exercício 2019, ano base 2018,
acompanhado do recibo de entrega, SE NÃO DECLARAR, emitir nada consta retirado do site Receita
Federal: http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/paginas/index.asp

Comprovante de
Residência

Deve estar em nome do candidato ou membro do grupo familiar (a partir do mês de nov/2019).
Contas de água, gás, energia elétrica, telefone, boleto bancário, fatura de cartão de credito, Contrato de
aluguel em vigor, com firma do proprietário do imóvel reconhecida + comprovante em nome do proprietário
do imóvel.

Declaração Racial

Declaração Racial de próprio punho, caso tenha se declarado indígena, pardo ou preto.

Candidato com
Deficiência

Laudo médico atestando a espécie e o grau da deficiência, nos termos do art.
4º do Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, com expressa referência do CID.

Professor Rede
Publica

Comprovante de efetivo exercício do magistério na educação básica e integrando o quadro de pessoal
permanente da instituição pública.

CONFERIDO POR: ____________________________________________ ASSINATURA:_______________________________

