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EDITAL DE DIVULGAÇÃO DE RESULTADO COM PRAZO PARA
MATRíCULA

{A ETAPA - CANDIDATOS NOVOS

A IANDBEAS, através de sua mantida Faculdades Adventistas da Bahia, inscrita no
CNPJIMF sob o no 07.114.699/0050-48, no uso de suas atribuições legai§, aos 02 de
fevereiro de 2A23, toma público o resultado da seleção de candidatos à bolsa de estudo -
CEBAS, para o EDUCAçÃO BÁSICA, ano letivo 2023, ao passo que fixa o prazo para
efetivação da matrícula dos selecionados, impreterivelmente no período de: 06 de fevereiro
de 2023 a 10 de fevereiro de 2023, sob pena de perecimento do direito.

Conferir através do seu Login no portal e-Boísa, mediante o número do Protocolo de
lnscrição, o resultado da concessão da bolsa educacional para o(a) candidato(a).

Nota Explicativa: Lembramos aos candidatos que não tiveram seus nomes divulgados na
presente lista e que não tiverem o seu pedido indeferido, as orientações presentes nas
cláusulas 3.12 e 10-12 do Edital. Para auxiliá-los, vamos citar as cláusulas.

3.12 A abertura de prazo de inscriçâo para os alunos novatos abrangerá todos os
níveis e anos escolares disponíveis na unidade escolar, em que a oferta de vagas
de bolsas remanescentes oeorrerão de acordo com as matrículas efetivadas. $endo
assim, as respectivas inscriçÕes irâo compor um cadastro de candidatos para as
vagas liberadas, conforme as matrículas de alunos pagantes, dentro do período
correspondente ao processo setetivo 2023;

10.12 A inscriçâo do(a) candidato(a) não assegurará a concessão da Bolsa
Educacional, consequentemente, a mantida não poderá responsabilizar-se pela
perda de vaga em outros estabelecimentos educacionais, em decorrência do
período do processo seletivo. Desse modo, recomenda-sê ao (a) candidato (a)
bolsista novato (a), a reserva de vaga na rede pública ou prúada. Para os bolsistas
veteranos, caso o período de aguardo para confirmaçáo da renovaçâo do usufruto
da bolsa exceda o tempo de expectativa, o responsável legal poderá efetivar
reserva de vaga na rede pública ou privada.

Cachoeira/BA, 02 de fevereiro de 2023.
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Santos Coutinho

Superintendente Financeiro da Faculdades Adventistas da Bahia

lnstituição Nordeste Brasileira de Educação e Assistência Soçial
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ANEXO - Ata 1-262/2023 
Colégio Adventista da Bahia CAB 

Instituição Adventista Nordeste Brasileira de Educação e 
Assistência Social 

CNPJ: 07.114.699/0001-60 
 

 

Resultado do Processo Seletivo 2023 

1 - RELAÇÃO DE CANDIDATOS CONTEMPLADOS COM BOLSA DE ESTUDO 
 

 

Protocolo Curso Bolsa % 

38856583 5º Ano 50% 

B720B15F 5º Ano 50% 

66F5ECF0 6º Ano 50% 

78B121A1 6º Ano 50% 

DCC98606 7º Ano 50% 

716B8C3F 9º Ano 50% 

EEC9BB5A 9º Ano 50% 

9DFEE697 1º Ano EM 50% 

F186C80B 1º Ano EM 50% 


