
 

FAHESP - Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e da Saúde do Piauí. | IESVAP 
Instituto de Educação Superior do Vale do Parnaíba S.A. 

Av. Evandro Lins e Silva, nº 4435 - Bairro Sabiazal - CEP 64.212-790, Parnaíba-PI 
CNPJ – 13.783.222/0001-70 | 86 3322-7314 | www.iesvap.edu.br 

RESULTADOS FIES 

O resultado da pré-seleção referente a este processo seletivo do Fies será divulgado 

no dia 04 de agosto de 2020 e será constituído de chamada única e de lista de espera.   

COMPLEMENTAÇÃO DA INSCRIÇÃO NA IES: 

Os CANDIDATOS pré-selecionados, deverão acessar o Fies Seleção, no endereço 

eletrônico http://fies.mec.gov.br/, e complementar sua inscrição para contratação do 

financiamento no referido sistema, no período de 04 de agosto de 2020 até as 23 

horas e 59 minutos do dia 06 de agosto de 2020, observado o horário oficial de 

Brasília-DF. Até 5 (cinco) dias úteis, contados do dia subsequente ao da 

complementação da inscrição. As vagas não ocupadas serão disponibilizadas aos 

estudantes participantes na Lista de Espera do FIES no endereço eletrônico acima   

PERÍODO PARA SELEÇÃO DA LISTA DE ESPERA 

A pré-seleção dos CANDIDATOS participantes da lista de espera ocorrerá no período de 

04 de agosto de 2020 até as 23 horas e 59 minutos do dia 31 de agosto de 2020, 

observado o horário oficial de Brasília-DF.   

Período para complementação da inscrição da Lista de Espera 

Os CANDIDATOS pré-selecionados na lista de espera, deverão acessar o Fies Seleção, 

no endereço eletrônico http://fies.mec.gov.br, e complementar sua inscrição para 

contratação do financiamento no referido sistema, no período de 3 (três) dias úteis, 

contados do dia subsequente ao da pré-seleção.   

IMPORTANTE: Os candidatos deverão encaminhar os documentos DIGITALIZADOS, 

em formato PDF, para o e-mail centraldebolsas@iesvap.edu.br conforme lista disposta 

no Anexo I, e cumprir as seguintes exigências:  

 

• Encaminhar a documentação em arquivos separados, no mesmo e-mail; 

 

• A documentação do candidato em um arquivo, da mãe em outro arquivo, do pai 

em outro arquivo, do (s) irmão (s) em outro arquivo, comprovantes de endereço do 

grupo familiar em outro arquivo e assim sucessivamente.  

 

IMPORTANTE: Todos os documentos devem estar com boa resolução. A 

FAHESP/IESVAP não se responsabiliza pela não aprovação em caso de documento 

ilegível ou a falta do mesmo.  

 

Observação: Caso o candidato aprovado seja menor de idade, deverá encaminhar 

ainda, RG e CPF de seu responsável legal.  

Ao receber a documentação, a instituição fará a análise e informará o candidato no 

mesmo e-mail.  

http://fies.mec.gov.br/
http://fies.mec.gov.br/
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ATENÇÃO: os documentos exigidos para comprovação de informações no anexo I, 

deverão ser apresentados na primeira semana de aula, no atendimento da Secretaria 

Geral, para conferência com original.  

 

DICA: enviar a documentação pelo menos um dia antes do prazo da data final 

estabelecido no comprovante da complementação de inscrição para que possamos 

entrar em contato com o candidato para uma entrevista antes da aprovação ou 

reprovação se for o caso. 

 

 

 

 

 


