
PROGRAME-SE! 

CRONOGRAMA FIES 2019/1 

 Data Descrição 

07/02 a 14/02/2019 Inscrição ao FIES( no sistema do FIES pela internet) 

25/02/2019 Divulgação dos pré - selecionados 

26/02 a 07/03/2019 Prazo para conclusão no SisFies pelo estudante pré – selecionado na 

chamada única. (http://fies.mec.gov.br) 

27/02 a 10/04/2019 Os estudantes participantes da Lista de Espera que forem pré – 

selecionados deverão concluir sua inscrição no SisFies no prazo de 

5(cinco) dias. 

 

Para entrevista (validação do FIES) observe a data no protocolo de 

inscrição. 

 

 

Compareça à entrevista com a DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA 

COMPLETA. 

 

Horário de atendimento do Setor SAE para validação FIES : 

 

Manhã das 8h às12h e tarde das 13h às 17h  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ENTREVISTA DOS ALUNOS  

PRÉ – SELECIONADOS DO FIES 2019/1 
 

LEIA COM ATENÇÃO E ORGANIZE-SE 

DICAS: 

- Confira seus documentos, pois NÃO será realizada entrevista quando houver falta de documentos; 

- Confira com muita atenção o Cronograma com as datas referentes às etapas do processo.  

 

 No processo de aferição das informações prestadas o candidato deverá apresentar  

fotocópia dos seguintes documentos, próprios e do grupo familiar: 

 

I - Carteira de identidade, ou Carteira Nacional de Habilitação, ou Identidade Militar; própria e dos demais membros do 

grupo familiar, podendo ser apresentada certidão de nascimento no caso de menores de 18 anos; 

II – CPF dos membros do grupo familiar   

III – Comprovante de residência (conta de água, luz, telefone fixo ou móvel, Fatura de Cartão de Crédito, declaração do 

proprietário do imóvel com firma reconhecida em cartório acompanhada de comprovante em nome do proprietário ou 

contrato de aluguel ) 

IV - histórico escolar do Ensino Médio; 

V - comprovante do efetivo exercício do magistério da educação básica, integrando o quadro de pessoal permanente de 

instituição pública, emitido por esta, quando for o caso; 

VI - comprovante de rendimentos do estudante e dos integrantes do seu grupo familiar; (TRAZER DIGITALIZADO 

E SALVO EM PENDRIVE EM FORMATO PDF) 

VII - comprovante de separação ou divórcio dos pais, ou certidão de óbito, no caso de um deles não constar do grupo 

familiar do candidato por essas razões; 

VIII - Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF, quando for o caso;  

 

      São considerados comprovantes de rendimentos (apresentar no mínimo um documento por membro 

da família) 

A) SE ASSALARIADO 

 os três últimos contracheques, no caso de renda fixa. 

 Os seis últimos contracheques, no caso de haver pagamentos de comissões ou hora extras. 

 Carteira de Trabalho atualizada; 

 Declaração de IRPF acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e da respectiva notificação 

de restituição, quando houver; 

 

B) SE TRABALHOR AUTÔNOMOS OU PROFISSIONAIS LIBERAIS 

 Declaração de IRPF acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e da respectiva notificação 

de restituição, quando houver; 



 Quaisquer declarações tributárias referentes a pessoas jurídicas vinculadas ao candidato ou membros de seu 

grupo familiar, quando for o caso; 

 

C) SÓCIOS E DIRIGENTES DE EMPRESAS 

 Três últimos contracheques 

 Declaração de IRPF acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e da respectiva notificação 

de restituição, quando houver; 

 Quaisquer declarações tributárias referentes a pessoas jurídicas vinculadas ao candidato ou membros de seu 

grupo familiar, quando for o caso; 

 Declaração de imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ 

 

 

D) SE APOSENTADO E PENSIONISTA 

 Três últimos comprovantes de recebimento de aposentadoria ou pensão, pelo menos. 

 Declaração de IRPF acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e da respectiva notificação 

de restituição, quando houver; 

 Extrato de pagamento dos últimos três meses emitido pela Internet no endereço eletrônico: 

http://www.mpas.gov.br 

 

 

E) ATIVIDADE RURAL 

 Notas fiscais de vendas dos últimos seis meses (talão). 

 Declaração de IRPF acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e da respectiva notificação 

de restituição, quando houver; 

 Quaisquer declarações tributárias referentes a pessoas jurídicas vinculadas ao candidato ou membros de seu 

grupo familiar, quando for o caso; 

 

 

F) RENDIMENTOS DE ALUGUEL OU ARRENDAMENTO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 

 Declaração de IRPF acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e da respectiva notificação 

de restituição, quando houver; 

 Contrato de locação ou arrendamento devidamente registrado em cartório acompanhado dos três últimos 

comprovantes de recebimento. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mpas.gov.br/


 

 

 

 


