
 

Bolsão CPAB 2020 (08/01/20) 
 

Regulamento 
 
 

1. Da finalidade 

1.1. O presente regulamento tem por finalidade nortear 

a seleção de alunos e de alunos bolsistas CPAB; 

1.2. O CPAB deseja conceder bolsas de até 100% nas 

parcelas. 

 

2. Das inscrições 

2.1. Período: de 09 de dezembro de 2019 a 07 de janeiro 

de 2020; 

2.2. Ao se inscrever o candidato adquirirá, 

imediatamente, um desconto especial no valor das 

parcelas, a ser definido pelo curso; 

2.3. A taxa de inscrição será simbólica e opcional, caberá 

ao candidato contribuir com 01 (um) quilo de alimento 

não perecível, no ato da inscrição; 

 

3. Das turmas participantes do Bolsão 

- EEAr – Sargento da Aeronáutica; 

- ESA – Sargento do Exército; 

- Pré-Vestibular (UERJ / ENEM / Oficial CBMERJ); 

- Pré-Técnico - Escolas Técnicas e Federais (FAETEC, 

CTUR, CEFET, CPII, IFRJ, EPSJV e ESEM); 

- EsPCEx – Oficial do Exército; 

- Colégio Naval / EPCAr – Oficial da Marinha e da 

Aeronáutica; e  

- EPCAr – Oficial da Aeronáutica. 

 

4. Das provas 

4.1. Serão aplicadas duas provas no dia do bolsão, com 

dez questões de cinco alternativas cada: uma de Língua 

Portuguesa e outra de Matemática. Serão exigidos 

conhecimentos compatíveis com a escolaridade exigidas 

pelos concursos de interesse dos candidatos; 

4.2. A prova de LÍNGUA PORTUGUESA medirá a 

capacidade de leitura, compreensão e interpretação de 

textos jornalísticos e literários, além de conhecimentos 

básicos de gramática. A prova de MATEMÁTICA 

exigirá raciocínio lógico, além de questões tradicionais, 

algumas questões poderão ser não convencionais. 

4.3. As provas serão realizadas nas salas do CPAB, na 

Avenida Areia Branca, 1825 (Cobertura), em Santa 

Cruz, próximo ao Coqueiral, entre a Praça da Areia 

Branca e o Largo do Aarão, no dia 08 de janeiro de 2020 

(QUARTA-FEIRA), das 15h às 16h30min. 

 

 

 

5. Do resultado 

5.1. Os gabaritos serão divulgados logo após a saída do 

último candidato na fanpage do curso 

(www.facebook.com/cpab10) e ficarão expostos no 

quadro de avisos do curso durante 01 (uma) semana, a 

contar de 08/01/2020; 

5.1. Os candidatos que discordarem do gabarito de 

alguma questão poderão interpor recursos apenas no dia 

08/01/20, mediante o pagamento de R$5,00 para cada 

questão a ser submetida a análise e o preenchimento da 

justificativa para o pedido de revisão da referida 

questão; 

5.2. O resultado final do Bolsão estará à disposição do 

candidato, individualmente, do dia 08 ao dia 11 de 

janeiro de 2020, na sede do curso. 

6.3. Serão concedidas bolsas de até 100% de desconto 

em todas as parcelas; 

 

6. Da concretização da bolsa 

6.1. A concretização da bolsa dar-se-á mediante o 

pagamento do Kit CPAB e da taxa de matrícula até 11 

de janeiro de 2020. 

6.2. Não haverá reserva de vagas para matrícula, 

podendo o aluno bolsista não ser contemplado em caso 

de turma plena. 

 

7. Da manutenção da Bolsa 

7.1. Ao CPAB, fica reservado o direito de cancelar a 

bolsa de estudos dos alunos que: 

7.1.1. Não mantiverem médias 5,0 (cinco) em cada uma 

das disciplinas constantes dos simulados periódicos, 

programados pela coordenação do curso; 

7.1.2. Faltarem simulados sem justificativa prévia; 

7.1.3. Apresentarem assiduidade inferior a 90% de 

presença sem justificativa; 

7.1.4. Chegarem atrasados repetidas vezes, sem 

justificativa prévia. 

7.1.5. Atrasarem o pagamento da parcela referente ao 

mês a estudar. 

 

8. Os casos omissos serão resolvidos pela direção do 

CPAB. 


