
CHECKLIST DOS DOCUMENTOS DO CANDIDATO 
 

CANDIDATO (A):_______________________________________________________ 

TIPO DE GRUPO FAMILIAR: ______________________________________________ 

CURSO: ______________________________________________________________ 

IES:  _________________________________________________________________ 

 O CHECKLIST deverá ser encaminhado a FAPES juntamente com a ficha de inscrição e os documentos do candidato; 

 É obrigatório a validação de todos os documentos com os originais pela IES; 

 Todos os documentos enviados (copias) a FAPES devem conter o carimbo e assinatura do funcionário da IES. 

 A IES deverá entregar os documentos do candidato em até 02 (dias) após o recebimento. 

 

DOCUMENTOS DO CANDIDATO À BOLSA 
Comprovação de conclusão de todo Ensino Médio 

em escola pública no estado do ES: 

 

             Histórico Escolar e/ou 
 

 
     Declaração escolar ou; 

 

     Certificado de conclusão com base no      

resultado do ENEM ou; 

 

    Certificação de competência do Ensino de 

Jovens e Adultos – EJA realizados pelo sistema 

estadual de ensino. 

 HISTÓRICO ESCOLAR: CÓPIA FRENTE E VERSO AUTENTICADA EM 

CARTÓRIO contendo as 03 (três) séries cursadas em escolas públicas no 

estado do Espírito Santo; 

 DECLARAÇÃO ESCOLAR: ORIGINAL ASSINADA PELO (A) DIRETOR (A) da 

escola pública na qual o candidato concluiu o ensino médio, 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;  

 CERTIFICADO DE CONCLUSÃO: ORIGINAL e declaração conforme ANEXO 

V. Para este item o candidato deverá apresentar declaração conforme 

anexo V e o certificado original de conclusão; 

 CERTIFICAÇÃO EJA: ORIGINAL especificando todas as séries cursadas 

declaração conforme ANEXO V. Para este item o candidato deverá 

apresentar declaração conforme anexo V e o certificado original de 

conclusão.  

 

Certidão de Nascimento ou; 

 

Certidão de Casamento ou; 

 

Contrato de União Estável. 

 Não será aceita Declaração de União Estável; 

 O contrato de União Estável deverá ser devidamente registrado em 

cartório; 

 Caso o candidato que não seja separado judicialmente, terá que enviar 

declaração datada, assinada e reconhecido firma relatando a situação 

atual. 

Carteira de Identidade ou Carteira Nacional 

de Habilitação (CNH). 

 

Comprovante de residência. 

 Cópia de fatura de água, luz, telefone, fatura cartão de crédito, carnê ou 

cópia do contrato de aluguel acompanhado dos três últimos recibos.  

Declaração Racial. 

 Deverá encaminhar declaração constante ANEXO VI o candidato que 

tenha declarado ser de raça negra ou afrodescendente.  
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 Certidões de regularidade fiscal do candidato à 

bolsa. 

  

 FEDERAL/PREVIDENCIÁRIA, no site 

www.receita.fazenda.gov.br/aplicacoes/atbhe/tus/default.aspx?/p/

1/a/3, opção “Emissão de Certidão Pessoa Física”; 

 ESTADUAL, no site 

internet.sefaz.es.gov.br/agenciavirtual/area_publica/cnd/emissao.p

hp; 

 MUNICIPAL, obtida junto a prefeitura do município de residência 

do beneficiário; 

 TRABALHISTA, no site www.tst.jus.br, no campo “Serviços”,  em 

seguida no campo “certidão negativa de débito trabalhista”; 

 

 

 

OBSERVAÇÕES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONFERIDO POR:  _________________________________________________________________ 

INTITUIÇÃO:______________________________________________________________________ 

DATA: ____/____/________ 

RUBRICA________________ 

 

 

 

http://www.receita.fazenda.gov.br/aplicacoes/atbhe/tus/default.aspx?/p/1/a/3
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http://internet.sefaz.es.gov.br/agenciavirtual/area_publica/cnd/emissao.php
http://www.tst.jus.br/


CHECKLIST DO MEMBRO FAMILIAR 
 

 
 
CANDIDATO (A): _______________________________________________________ 

NOME DO MEMBRO: ___________________________________________________ 

CURSO:_______________________________________________________________ 

IES: __________________________________________________________________ 

 O CHECKLIST deverá ser encaminhado a FAPES juntamente com a ficha de inscrição e os documentos do candidato; 

 É obrigatório a validação de todos os documentos com os originais pela IES; 

 Todos os documentos enviados a FAPES devem conter o carimbo e assinatura do funcionário da IES. 

 A IES deverá entregar os documentos do candidato em até 02 (dias) após o recebimento. 

 

DOCUMENTOS DE CADA MEMBRO DO GRUPO FAMILIAR 
 

Certidão de Nascimento ou; 

 

Certidão de Casamento ou; 

 

Contrato de União Estável/Declaração de 

União Estável. 

 

NOTA: 

O candidato que os membros familiares não se 

enquadrarem em nenhuma das opções acima, 

deverá fazer declaração assinada e reconhecida, 

informando a condição familiar atual (pai ou/mãe 

desaparecido, outros..),devendo ter a assinatura 

de uma pessoa como testemunha que tenha 

conhecimento do fato.  

 A declaração de união estável deverá ser assinada pelo casal e reconhecido 

firma da assinatura no cartório; 

 Se os pais forem separados sem legalização e o candidato residir com a mãe, 

deverá apresentar uma declaração assinada pela mãe com firma 

reconhecida em cartório contendo o tempo de separação e a informação de 

recebimento ou não de pensão, caso receba pensão deverá ser informado 

na declaração o valor recebido. Se o candidato morar com o pai, o pai deverá 

fazer o mesmo procedimento.; 

 Se pai e/ou a mãe forem falecidos o candidato deve entregar a cópia da 

certidão de óbito; 

 Caso algum membro do grupo familiar tenha até 14 anos e 11 meses, será 

necessária apenas a cópia da certidão de nascimento do mesmo. 

 

Carteira de Identidade ou Carteira de 

Habilitação. 

 A Carteira de Identidade poderá ser substituída pela Certidão de 

Nascimento. 

Comprovante de residência. 

 Cópia de fatura de água, luz, telefone, fatura cartão de credito, carnê ou 

cópia do contrato de aluguel. 

 

Mãe Pai Irmão (ã) solterio

Avô Avó Irmão (ã) menor de 14 anos

Madrasta Padrastro Filho (a)

Outros: ______________________________________________________________

MEMBROS (PARENTESCO)



 

OBSERVAÇÕES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CONFERIDO POR:  _________________________________________________________________ 

INTITUIÇÃO:______________________________________________________________________ 

DATA: ____/____/________ 

RUBRICA________________ 

 
 
 



COMPROVANTES DE RENDIMENTOS DO GRUPO FAMILIAR 
 

CANDIDATO (A): _______________________________________________________ 

MEMBRO FAMILIAR:  ___________________________________________________ 

CURSO:_______________________________________________________________ 

IES: __________________________________________________________________ 

 O CHECKLIST deverá ser encaminhado a FAPES juntamente com a ficha de inscrição e os documentos do candidato; 

 É obrigatório a validação de todos os documentos com os originais pela IES; 

 Todos os documentos enviados a FAPES devem conter o carimbo e assinatura do funcionário da IES. 

 A IES deverá entregar os documentos do candidato em até 02 (dias) após o recebimento. 

 

COMPROVANTE DE RENDA DO CANDIDATO À BOLSA E DE CADA MEMBRO DO GRUPO FAMILIAR 

1. Assalariado 

                      cópia dos 03 (três) últimos contra cheques, no caso de renda fixa ; ou ; 

                                                                 06 (seis) últimos  contra cheques, quando houver recebimento de 

comissão ou hora extra ; 

                                caso não possua contra cheque, deverá encaminhar os 03 (três) últimos recibos 

devidamente assinados e datados pelo empregador;  

Cópia da carteira de trabalho, com as seguintes páginas: 

identificação;  

contrato de trabalho assinado;  

próxima página em branco após a do contrato de trabalho assinado; 

alterações de salário. 

se declarar  IRPF, cópia completa da declaração de ajuste anual do Imposto de Renda do exercício 

2014, ano base 2013, SE NÃO DECLARAR, documento retirado do site 

http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/paginas/index.asp, 

com a seguinte informação: SUA DECLARAÇÃO NÃO CONSTA NA BASE DE DADOS DA RECEITA 

FEDERAL. 

2. Servidor 
público 

                                   cópia dos  03 (três) últimos contra cheques; 

            publicação de nomeação ou contrato de trabalho contendo as informações do vínculo; 

 Cópia da carteira de trabalho, com as seguintes páginas: 

identificação;  

contrato de trabalho;  

próxima página em branco após a do contrato de trabalho assinado. 

            se declarar IRPF, cópia completa da declaração de ajuste anual do Imposto de Renda do exercício 

2014, ano base 2013,   SE NÃO DECLARAR, documento retirado do site 

http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/paginas/index.asp, com a 

seguinte informação: sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal. 

 



3. Aposentado 
ou pensionista 

Cópia da carteira de trabalho, com as seguintes páginas: 

identificação;  

contrato de trabalho;  

próxima página em branco após a do ultimo contrato de trabalho assinado. 

           extrato mais recente do pagamento de benefício; 

                                  caso não possua o extrato mais recente do benefício, encaminhar extrato bancário 

dos últimos 03 (três) meses contendo o crédito do benefício; 

           se declarar IRPF, cópia completa da declaração de ajuste anual do Imposto de Renda do exercício 

2014, ano base 2013,   SE NÃO DECLARAR, documento retirado do site 

http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/paginas/index.asp, com a 

seguinte informação: sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal; 

           declaração datada e assinada de que não possui vínculo empregatício conforme ANEXO VII.  

 

4. Trabalhador 
autônomo ou 
Profissional 

liberal 

 

 

 

 

 

 

 

 Cópia da carteira de trabalho, com as seguintes páginas:  

identificação;  

contrato de trabalho;  

próxima página em branco após a do contrato de trabalho assinado. 

            se declarar IRPF, cópia completa da declaração de ajuste anual do Imposto de Renda do exercício 

2014, ano base 2013,   SE NÃO DECLARAR, documento retirado do site 

http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/paginas/index.asp, com a 

seguinte informação: sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal; 

                                comprovante das 03 (três) ultimas contribuições para o INSS; 

                                declaração datada e assinada com firma reconhecida em cartório informando o valor 

mensal médio dos ganhos recebidos dos últimos 03 (três) meses indicando a origem da renda ; ou ;  

                                 decore com os 03 (três) últimos rendimentos mensais ou Extrato Anual do SIMPLES. 

(Não serão aceitos documentos diferentes dos solicitados); 

                                 extratos bancários dos últimos 03 (três) meses. Caso não possua conta bancária, 

encaminhar declaração conforme ANEXO VIII;  

Caso não possua INSS, Decore ou Extrato Anual do Simples, o candidato deverá  encaminhar 

declaração  datada e assinada com firma reconhecida em cartório informando o valor mensal 

médio dos ganhos recebidos dos últimos seis  meses indicando a origem da renda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO VIII.docx
ANEXO VII.docx
ANEXO VIII.docx
ANEXO VII.docx
ANEXO VIII.docx
ANEXO VII.docx
ANEXO VIII.docx
ANEXO VII.docx
ANEXO VIII.docx
ANEXO VII.docx
ANEXO VIII.docx
ANEXO VII.docx
ANEXO VIII.docx
ANEXO VII.docx
ANEXO VIII.docx
ANEXO VII.docx
ANEXO VIII.docx
ANEXO VII.docx
ANEXO VIII.docx
ANEXO VII.docx
ANEXO VIII.docx
ANEXO VII.docx
ANEXO VIII.docx
ANEXO VII.docx
ANEXO VIII.docx
ANEXO VII.docx
ANEXO VIII.docx
ANEXO VII.docx
ANEXO VIII.docx
ANEXO VII.docx
ANEXO VIII.docx
ANEXO VII.docx
ANEXO VIII.docx
ANEXO VII.docx
ANEXO VIII.docx
ANEXO VII.docx
ANEXO VIII.docx
ANEXO VII.docx
ANEXO VIII.docx
ANEXO VII.docx
ANEXO VIII.docx
ANEXO VII.docx
ANEXO VIII.docx
ANEXO VII.docx
ANEXO VIII.docx
ANEXO VII.docx
ANEXO VIII.docx
ANEXO VII.docx
ANEXO VIII.docx
ANEXO VII.docx
ANEXO VIII.docx
ANEXO VII.docx
ANEXO VIII.docx
ANEXO VIII.docx
ANEXO VIII.docx
ANEXO VII.docx
ANEXO VIII.docx
ANEXO VII.docx
ANEXO VII.docx
ANEXO VII.docx


5. Atividade 
rural 

 Cópia da carteira de trabalho, com as seguintes páginas:  
 

identificação;  

contrato de trabalho;  

próxima página em branco após a do contrato de trabalho assinado. 

            se declarar IRPF, cópia completa da declaração de ajuste anual do Imposto de Renda do exercício 

2014, ano base 2013,   SE NÃO DECLARAR, documento retirado do site 

http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/paginas/index.asp, com a 

seguinte informação: sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal; 

           cópia do contrato de parceria agrícola; 

                                 cópias das 03 (três) últimas notas fiscais de produtor e cópia da folha do bloco de nota 

fiscal subsequente em branco; 

                                 declaração do sindicato rural, reconhecida em cartório ou decore dos últimos 03 (três) 

meses;  

           declaração assinada e datada reconhecida em cartório informando o valor mensal médio dos 

ganhos recebidos dos últimos três meses indicando a origem da renda; 

                                 extratos bancários dos últimos 03 (três) meses. Caso não possua conta bancária, 

encaminhar declaração conforme ANEXO VIII;  

            caso o candidato ou algum membro do grupo familiar não possua alguns dos itens acima 

exigidos, deverá apresentar declaração informando a não disponibilidade, assinada, datada e 

reconhecida firma em cartório. 

 

 

6. Possuidor 
de renda 
variável 

 

 

 

 

 Cópia da carteira de trabalho, com as seguintes páginas: 

Identificação;  

contrato de trabalho;  

próxima página após a do contrato de trabalho em branco. 

           se declarar IRPF, cópia completa da declaração de ajuste anual do Imposto de Renda do exercício 

2014, ano base 2013,   SE NÃO DECLARAR, documento retirado do site 

http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/paginas/index.as, com a 

seguinte informação: sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal; 

                                                                  declaração assinada e datada reconhecida em cartório informando 

o valor mensal médio dos ganhos recebidos dos últimos 6 (seis) meses indicando a origem da renda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO VIII.docx
ANEXO VIII.docx
ANEXO VIII.docx
ANEXO VIII.docx
ANEXO VIII.docx
ANEXO VIII.docx
ANEXO VIII.docx
ANEXO VIII.docx
ANEXO VIII.docx
ANEXO VIII.docx
ANEXO VIII.docx
ANEXO VIII.docx
ANEXO VIII.docx
ANEXO VIII.docx
ANEXO VIII.docx
ANEXO VIII.docx
ANEXO VIII.docx
ANEXO VIII.docx
ANEXO VIII.docx
ANEXO VIII.docx
ANEXO VIII.docx
ANEXO VIII.docx
ANEXO VIII.docx
ANEXO VIII.docx
ANEXO VIII.docx
ANEXO VIII.docx
ANEXO VIII.docx
ANEXO VIII.docx
ANEXO VIII.docx


7. Sem renda 
ou 

Recebimento 
de doação por 

terceiros 

Cópia da carteira de trabalho, com as seguintes páginas: 

identificação;  

contrato de trabalho;  

próxima página em branco após a do contrato de trabalho assinado. 

  declaração assinada e datada informando que não possui vinculo empregatício e não possui renda   

(conforme modelo ANEXO VII);  

                                caso o candidato receba algum tipo de doação de terceiros, deverá encaminhar 

declaração assinada e datada informando qual a forma de doação recebida e o valor referente à mesma 

nos ultimos (03) três meses (ANEXO IX).  

  se declarar IRPF, cópia completa da declaração de ajuste anual do Imposto de Renda do exercício 

2014, ano base 2013,   SE NÃO DECLARAR, documento retirado do site 

http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/paginas/index.asp, com a 

seguinte informação: sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal. 

 

OBSERVAÇÕES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONFERIDO POR:  _________________________________________________________________ 

INTITUIÇÃO:______________________________________________________________________ 

DATA: ____/____/________ 

RUBRICA________________ 
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