
 
CHECKLIST DOS DOCUMENTOS DO CANDIDATO 

 

CANDIDATO (A): _______________________________________________________________________ 

IES:  ____________________________________ CURSO:_____________________________________ 

 O CHECKLIST deverá ser devidamente preenchido e assinado pelo funcionário responsável da IES e pelo candidato; 

 O CHECKLIST deverá ser encaminhado a FAPES juntamente com a nota do ENEM 2016 e os documentos do candidato; 

 É obrigatório a conferência e validação de TODOS os documentos com os originais pela IES; 

 Todos os documentos enviados devem conter o carimbo e assinatura do funcionário da IES; 

 A IES deverá se atentar ao prazo de entrega dos documentos do candidato a FAPES em até 02 (dias) após o 

recebimento. 

DOCUMENTOS DO CANDIDATO À BOLSA 

Comprovação do Resultado do Enem: 

 Resultado do ENEM 2016  

• Comprovante retirado do site do Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas - INEP do Exame Nacional do Ensino 

Médio – ENEM 2016 – RESULTADO ENEM 2016. 

Comprovação de ter cursado a partir do 2ºCiclo 

do Ensino Fundamental (Ensino Fundamental II) 

em escola pública localizada no Espírito Santo: 

 

        Histórico Escolar ou; 

 

        Declaração escolar. 

• Histórico Escolar: cópia frente e verso, autenticada em 

cartório, contendo a partir do 2º Ciclo Do Ensino 

Fundamental (Ensino Fundamental II) cursados em escolas 

públicas no estado do Espírito Santo; 

• Declaração escolar: emitida pela escola pública na qual o 

candidato concluiu o 2º Ciclo Do Ensino Fundamental 

(Ensino Fundamental II), com assinatura original do 

diretor(a), contendo o(s) nome(s) da(s) escola(s) pública(s) 

na(s) qual(is) o candidato cursou e concluiu o 2º Ciclo Do 

Ensino Fundamental (Ensino Fundamental II). Não pode ser 

cópia; 

Comprovação de ter cursado todo o Ensino 

Médio em escola pública localizada no Espírito 

Santo: 

 

 Histórico Escolar ou; 

 

Declaração escolar ou; 

 

          Certificado de conclusão com base no              

resultado do ENEM ou; 

  

   Certificação de competência do Ensino de 

Jovens e Adultos – EJA. 

• Histórico Escolar: cópia frente e verso, autenticada em 

cartório, contendo as 03 (três) séries cursadas no Ensino 

Médio em escolas públicas no estado do Espírito Santo ou; 

• Declaração escolar: emitida pela escola pública na qual o 

candidato concluiu o ensino médio, com assinatura original 

do diretor(a), contendo o(s) nome(s) da(s) escola(s) pública(s) 

na(s) qual(is) o candidato cursou e concluiu o 1º, 2º e 3º anos 

do ensino médio. Não pode ser cópia ou; 

• Certificado de conclusão com base no resultado do ENEM 

emitido pela SEDU/ES: cópia, frente e verso, autenticada em 

cartório ou; 

• Certificação de competência do Ensino de Jovens e 

Adultos – EJA, emitida pelo Sistema Estadual de Ensino: 

cópia frente e verso, autenticada em cartório, 

especificando todas as séries cursadas. Para este item o 

candidato deverá apresentar declaração conforme 

ANEXO V. 

Comprovação de Estado Civil: 

 

         Certidão de Nascimento; 

 

        Certidão de Casamento; 

 

         Contrato de União Estável. 

• Certidão de Nascimento: para solteiro(a); 

• Certidão de Casamento: para casado(a), separado(a) 

judicialmente e divorciado(a), constando certidão de 

averbação. Caso o candidato não seja separado 

judicialmente, deverá enviar declaração datada, assinada e 

reconhecido firma em cartório, relatando a situação familiar 

atual; 

• Contrato de União Estável: para candidato(a), que vive em 

União Estável, devidamente registrado em cartório. Não será 

aceita a DECLARAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL; 



 

Comprovação de Identificação 

 

 

Especifique qual Comprovante de Identificação foi 

entregue pelo candidato: 

      _____________________________________ 

• Carteira de Identidade, fornecida pelos órgãos de segurança pública 

das Unidades da Federação; 

• Carteira Nacional de Habilitação, novo modelo, no prazo de 

validade; 

• Carteira Funcional, emitida por repartições públicas ou por órgãos 

de classe dos profissionais liberais, com fé pública reconhecida por 

Decreto; 

• Identidade Militar, expedida pelas Forças Armadas ou forças 

auxiliares para seus membros ou dependentes; 

• Registro Nacional de Estrangeiros (RNE); 

• Passaporte, emitido no Brasil; 

• Carteira do Trabalho e Previdência Social (CTPS). 

 

Comprovação de Residência 

 

 

 

 

Especifique qual Comprovante de Residência foi 

entregue pelo candidato: 

      _____________________________________ 

• Contas de água, gás, energia elétrica ou telefone, em nome do 

candidato à bolsa ou de membro do grupo familiar; 

• Contrato de aluguel em vigor, com firma do proprietário do imóvel 

reconhecida em cartório, acompanhado de um dos comprovantes de 

conta de água, gás, energia elétrica ou telefone em nome do 

proprietário do imóvel; 

• Declaração do proprietário do imóvel confirmando a residência, com 

firma reconhecida em cartório, acompanhada de um dos 

comprovantes de conta de água, gás, energia elétrica ou telefone 

em nome do proprietário do imóvel; 

• Declaração anual do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), em 

nome do candidato à bolsa ou de membro do grupo familiar; 

• Demonstrativo ou comunicado do Instituto Nacional do Seguro 

Social (INSS) ou da Receita Federal do Brasil (RFB), em nome do 

candidato à bolsa ou de membro do grupo familiar; 

• Contracheque emitido por órgão público, em nome do candidato à 

bolsa ou de membro do grupo familiar; 

• Boleto bancário de mensalidade escolar, de mensalidade de plano 

de saúde, de condomínio ou de financiamento habitacional, em 

nome do candidato à bolsa ou de membro do grupo familiar; 

• Fatura de cartão de crédito, em nome do candidato à bolsa ou de 

membro do grupo familiar; 

• Extrato ou demonstrativo bancário de corrente, poupança, 

empréstimo ou aplicação financeira, em nome do candidato à bolsa 

ou de membro do grupo familiar; 

• Extrato do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), em 

nome do candidato à bolsa ou de membro do grupo familiar;  

• Guia ou carnê do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) ou do 

Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), em 

nome do candidato à bolsa ou de membro do grupo familiar. 

•  

Certidões de Regularidade Fiscal e Trabalhista 

             Federal;                            Estadual;                      Municipal;               Trabalhista.   

OBSERVAÇÕES: 

 

 

 

 

 

ASSINATURA DO CANDIDATO: ________________________________________________________________ 

ASSINATURA E CARIMBO DO RESPONSÁVEL PELA CONFERENCIA DA IES: 

___________________________________________________________________________________________ 


