
EDITAL BOLSÃO DIGITAL CBA 2022 

O BOLSÃO DIGITAL CBA é um concurso que oferece descontos nas mensalidades a partir de 
janeiro de 2022 do futuro aluno. Os descontos podem variar entre 1% e 50%. Este edital 
contempla os cursos Técnicos em Radiologia Médica, Enfermagem, Análises Clínicas, 
Necropsia, Nutrição e Dietética e também o curso de Ensino Médio.  

1. Inscrição

1.1 O candidato deverá se inscrever pelo site ou diretamente em uma de nossas unidades: Campo Grande, 
Itaguaí ou Tijuca. 
1.1.1 Datas e Horários das provas: as provas poderão ser realizadas entre os dias 27, 29 e 
30 de novembro no horário que o candidato desejar. 
1.2 O candidato deverá efetuar sua inscrição no período de 25 de outubro a 30 de novembro de 2021 para 
a unidade de seu interesse.  
1.3 As provas serão online ou presencial.  
1.4   Após a inscrição, o candidato deverá acessar sua área de inscrição para realizar sua prova no 
momento de seu interesse. Lembre-se: uma vez iniciada a prova, ela deverá ser concluída no tempo exposto 
na tela. 
1.5 O candidato só pode se inscrever em um concurso de bolsas por ano letivo.  
1.6 A inscrição é gratuita.  
1.7 No ato da inscrição, o candidato escolhe a unidade em que deseja estudar.  
1.8 Alunos já matriculados no CBA não podem realizar a prova.  
1.9 O desconto adquirido é válido por todo período escolar do aluno, podendo ser revisado  
ou descontinuado em caso de questões disciplinares e/ou atraso na mensalidade. 

2. Prova

2.1  A prova tem duração de 120 minutos (2 horas). 
2.4  A prova possui 50 questões (Português e Matemática/Raciocínio Lógico – o processo é randomizado, ou seja para cada 
candidato uma prova, logo não há como indicar quantas questões de cada disciplina aparecerão na sua prova.)  

3. Resultado

3.1 O resultado pode ser acessado pelo candidato em sua área de inscrição. 
3.2 São 50 questões e cada acerto indica 1%. Se, por exemplo o resultado indicar 20 acertos, significa 
que o candidato terá 20% de desconto.  
3.2 O candidato também pode fazer contato com a Central de Atendimento pelo telefone (21) 
3030-5845.  



4. Bolsas

4.1 Serão distribuídos descontos que podem variar de 1% a 50%;

4.2 Cada acerto corresponde a 1% de desconto. 

5. Dos casos omissos

Os casos omissos serão analisados e resolvidos pela Direção do CBA. 




