Documentação Obrigatória do Fies para entrevista na CPSA:
Candidato - Documentação Obrigatória :
- Fichas de Inscrição do Fies Seleção e do Sisfies;
- Identificação: CPF e RG;
- Histórico Escolar do Ensino Médio;
- Carteira de Trabalho – cópia da pagina da foto, de identificação e dos últimos contratos de trabalho;
- Comprovante de Renda;
- Situação perante a Receita Federal dos últimos 3 anos:
a) Declarantes – Declaração de Imposto de Renda,
b) não declarantes - Nada consta. Retirado no endereço eletrônico:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/paginas/index.asp ;
- Comprovante de Residência – Caso não more com os pais;
Membros do Grupo Familiar maiores de 18 anos - Documentação Obrigatória :
- Identificação: CPF e RG;
- Carteira de Trabalho - cópia da pagina da foto, de identificação e dos últimos contratos de trabalho;
- Comprovante de Renda;
- Situação perante a Receita Federal dos últimos 3 anos:
a) Declarantes – Declaração de Imposto de Renda,
b) não declarantes- Nada consta. Retirado no endereço eletrônico:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/paginas/index.asp ;
- Comprovante de Residência;
Membros do Grupo Familiar menores de 18 anos - Documentação Obrigatória :
- Identificação: CPF e RG ou certidão de nascimento;
Caso algum membro do grupo familiar possua empresa aberta (inclusive candidato):
- Declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica do último ano;
Caso algum membro do grupo familiar possua propriedade rural (inclusive candidato):
Apresentar o I.T.R. da propriedade rural do último ano;
Caso o grupo familiar do candidato(a) não constar o pai ou a mãe:
- Atestado de óbito;
- Apresentar certidão de casamento atualizada com a averbação do divórcio junto com o processo de
separação;
- Certidão de nascimento atualizada.
OBS*: caso não tenha nenhum dos três documentos, o candidato deve apresentar uma declaração
explicando o fato fático da situação, com duas testemunhas e reconhecer firma da assinatura do
declarante e das testemunhas.
OBS*: Deve-se ler atentamente o detalhamento da documentação, para saber o tipo de documento
que deverá ser apresentado na entrevista.
Documentação dos fiadores (quando houver):
- Identificação: CPF e RG;
- Comprovante de Renda;
- Se casado - Certidão de Casamento junto com CPF e RG do cônjuge;

