
DOCUMENTOS PARA VALIDAÇÃO DA INSCRIÇÃO DO FIES JUNTO A CPSA 

 

DOCUMENTOS DO CANDIDATO A VAGA 

 

 Comprovante de inscrição – cópia; 

 Documentos pessoais do aluno RG E CPF - original e cópia; 

 Certidão de nascimento ou casamento/ união estável; 

 Comprovante de residência (água / luz / telefone fixo); 

 Cópia da carteira de trabalho – páginas identificação civil e contrato de 

trabalho; última folha preenchida com a seguinte em branco. Caso não 

possua, fazer uma declaração e reconhecer assinatura em cartório; 

 Comprovante de renda do aluno (três últimos holerites e em caso de 

horas extras apresentar os seis últimos) 

 Comprovante da declaração de imposto de renda (IRF COMPLETA) 

caso declare; 

 Cópia do resultado do  ENEM; 

 Comprovante histórico escolar 2º Grau  (ano de conclusão): 

 Maiores de idade e que não possuírem renda, fazer declaração de não renda e 

reconhecer em cartório por verdadeiro. 

 

DOCUMENTOS DO GRUPO FAMILIAR DECLARADOS 

 

 Documento pessoal RG E CPF - original e cópia 

 Certidão de nascimento ou casamento/união estável; 

 Comprovação de Averbação de divórcio dos pais (caso um deles não fazer 

parte do grupo familiar, ou ainda Certidão de Óbito); 



 Comprovante de residência (água / luz / telefone fixo); 

 Comprovante pagamento de aluguel e/ou financiamento da casa/apto; 

 Cópia da carteira de trabalho – páginas identificação civil e contrato de 

trabalho; última folha preenchida com a seguinte em branco. Caso não 

possua, fazer uma declaração e reconhecer assinatura em cartório; 

 Comprovante de renda (três últimos holerites e em caso de horas extras 

apresentar os seis últimos) 

 Comprovante da declaração de imposto de renda (IRF COMPLETA 

ÚLTIMO EXERCÍCIO) caso declare; 

 Maiores de idade que possuírem renda, fazer declaração de não renda e 

reconhecer em cartório. 

 

 

Vínculo empregatício emitido pela instituição de ensino quando candidato atua 

como professor (Ed. Infantil à Médio) 

 

Obs.: Serão solicitados outros documentos que a Comissão Permanente de 

Seleção e Acompanhamento julgar necessários: 

 

 

 

 
 


