
 

Simulado Premiado CPAB 

Março de 2019 (Segunda data) 
 

Regulamento 
 

1. Da finalidade 

1.1. O presente regulamento tem por finalidade nortear 

a seleção de alunos e de alunos-bolsistas CPAB, não 

matriculados em 2019, através da aplicação de um 

Simulado; 

1.2. O CPAB deseja conceder até 05 (cinco) bolsas de até 

100% nas parcelas para cada turma participante. Este 

número poderá ser estendido ou reduzido a critério do 

curso. 

 

2. Das inscrições 

2.1. Período: de 23 a 29 de março de 2019; 

2.2. A taxa de inscrição será simbólica, no valor de 

R$5,00, a ser paga no ato da inscrição; 

 

3. Das turmas participantes do Simulado Premiado: 

- EPCAr – Oficial da Aeronáutica; 

- Colégio Naval – Oficial da Marinha; 

- ETF – Escolas Técnicas e Federais; 

- PV – Pré-Vestibular (UERJ/ENEM); 

- PVE – Pré-Vestibular Especial (UERJ/ENEM); e 

- CFN - Fuzileiros Navais. 

 

4. Da aplicação 

4.1. O Simulado será aplicado nas dependências do 

CPAB, na Avenida Areia Branca, 1825 (Cobertura), em 

Santa Cruz, no dia 30 de março de 2019 (SÁBADO), em 

um dos horários abaixo, a ser indicado pela coordenação 

do curso: 

4.1.1. Das 08h às 13h20min;  

4.1.2. Das 08h às 12h30min; 

4.1.3 Das 09h às 13h; e 

4.1.4 Das 09h às 12h. 

 

5. Do resultado 

5.1. Os gabaritos serão divulgados após a saída do último 

participante na fanpage www.facebook.com/cpab10; 

5.2. Em momento oportuno, a nossa equipe entrará em 

contato com o candidato, para dar o resultado final do 

Simulado Premiado. 

 

6. Da concretização da bolsa 

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

pagamento do Kit CPAB e da primeira parcela do valor 

do curso até 05 de abril de 2019. 

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. Não realizarem o pagamento das mensalidades até 

o 5º (quinto) dia útil do mês a estudar. 

 

8. Os conteúdos programáticos serão os mesmos 

constantes nos editais dos concursos relacionados à 

turma de interesse do candidato. 

 

9. Os casos omissos serão resolvidos pela direção do 

CPAB. 


