
                                                   
 

LISTA DE DOCUMENTOS COMPRABATÓRIOS – PROCESSO SELETIVO FIES 

 

Ficha de Inscrição valida e seguro prestamista 

 

✓ Ficha de inscrição emitida do sistema do FIES, dentro da validade. 

✓ Formulário de seguro prestamista do FIES. 

Dúvidas relacionadas ao seguro prestamista acesse o link  

https://www.caixaseguradora.com.br/Paginas/segurofies.aspx 

https://wwws.alfaseguradora.com.br/Portal/Vida/AlfaPrestamistaFies 

Para baixar o formulário  

https://www.caixaseguradora.com.br/Htmlconteudodebloco/Fies/PDF/Proposta-de-Seguro-

Prestamista-FIES-DS37.pdf  

https://wwws.alfaseguradora.com.br/Portal/Arquivos/50270/1/PropostaPrestamistaFIES.pdf  

 

Documento de identificação de todas as pessoas que fazem parte do grupo familiar: 

✓ RG de todos os integrantes maiores de 18 anos. Se menores, cópia da certidão de nascimento; 

✓ CPF de todas as pessoas que fazem parte do grupo familiar (maiores de 18 anos);  

✓ Comprovante de separação/óbito, casamento/união estável e pensão alimentícia (conforme 

grupo familiar); 

  

Comprovante de rendimentos de todos do grupo familiar:  

✓ Se assalariado sem horas extras - cópia dos últimos três contracheques do salário consecutivos. 

✓ Se assalariado com horas extras - cópia dos últimos seis contracheques do salário consecutivos.  

✓ Se autônomo, empresário, agricultor - cópia do último IRPF e IRPJ completo, decore ou extratos 

bancários completos dos últimos seis meses fechados. 

 

Comprovante de desemprego do candidato e de todos do grupo familiar (quando for o caso): 

✓ Se desempregado, do lar e estudante maiores de 18 anos - cópia da CTPS das seguintes páginas: 

foto, identificação, registro do trabalho e página seguinte em branco.  
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Comprovante de residência do candidato e demais membros do grupo familiar: 

✓ Se for menor de idade - apresentar comprovante de residência em nome dos pais;  

✓ Se for maior de 18 anos - apresentar comprovante em seu nome. 

  

Comprovante de escolaridade:  

✓ Histórico escolar do ensino médio, comprovando a conclusão.  

 

Ausência de membros do grupo familiar:  

✓ Ausência de membros do grupo familiar, precisam ser justificadas devidamente, exemplo em caso 

de óbito do responsável, anexar certidão de óbito comprovando. 

 

 

Recebimentos de pensão:  

✓ Caso receba pensão ou realize pagamento devera anexar documento probatório. 

 

OBS: Outros documentos pertinentes poderão ser solicitados pelo Comissão. 


