
 
 

PROCESSO SELETIVO DE BOLSA EDUCACIONAL IABC 2022 
  
   

Prezado candidato (a), para participar do Processo Seletivo de Bolsa Educacional para o ano de 
2022, você deverá inscrever-se através do preenchimento de formulário de inscrições online e 
enviar toda a documentação listada. Leia com muita atenção a lista de documentações requeridas 
para que nada falte. A falta de qualquer documento implicará na desclassificação do(a) 
candidato(a). 
 
ATENÇÃO: 1- Leia o edital e veja o período de inscrição para alunos novos e alunos 
veteranos: 
2- O período de 23/08/2021 a 06/09/2021 é EXCLUSIVO para alunos bolsistas veteranos 
(continuidade/renovação); 
 
3- As inscrições para os alunos novos será de 27/09/2021 a 21/10/2021; 
 
4- Todos os membros do grupo familiar precisam ter CPF, independente da idade; 
 
5- É o responsável legal que deve preencher o cadastro Socioeconômico; 



 
 
1 - COMO FAÇO MINHA INSCRIÇÃO? 
 
1 – Entrar no link: https://ebolsa-cabc.educadventista.org 

2 – Se for o primeiro acesso clique em “Criar nova conta”;  

 

3 – Faça o cadastro do responsável legal e será enviado um e-mail para confirmar e ativar o 

seu acesso; 

4 – Vá até o seu e-mail e confirme o cadastro; 

5 – Após confirmação do e-mail retorne ao site https://ebolsa-cabc.educadventista.org  



6 – Clique em iniciar Cadastro Socioeconômico; 

 

7 – Preencha todos os dados nas seis etapas do cadastro socioeconômico; 

8 – Leia atentamente as observações de cada etapa antes de preencher; 



 

 

9 – Adicione todos os membros que moram na mesma casa clicando em “Adicionar membro”; 

 



10 – Somente após preenchidas todas as informações será liberado para clicar em “Próximo”. 

Você poderá voltar caso queira mudar algum dado informado, basta clicar em “Anterior”; 

 

11 – Na etapa quatro você deve adicionar apenas o candidato à bolsa. Caso tenha mais de um 

candidato à bolsa, clique em “adicionar novo candidato”. 

 

 

 

12 – Depois de adicionado o(s) candidato(s) à bolsa, clique em próximo; 

13 – Na etapa 5 irá aparecer todos os documentos que devem ser providenciados para a 

concessão da Bolsa; 



 

 

14 – Caso tenha dúvida de qual documento se trata, clique no ponto de interrogação azul que 

aparece ao lado do nome do documento; 

15 – Na etapa 6 você irá escolher a forma de entrega da documentação.  



 

16 – Para os alunos que moram em outro município/estado, sugerimos que escolha a opção de 

enviar de forma online; 

17 – Fique atento ao prazo de envio e ao formato do arquivo (PDF); 



 

18 – Se optar pela entrega de forma presencial via agendamento, você deverá aguardar o envio 

de sua data/hora de atendimento, que será gerada e disponibilizada no porta e-Bolsa para 

consulta a partir do dia 12/10/2021, e caso você tenha confirmado sua conta de e-mail, também 

será enviado para seu e-mail, juntamente com a lista de documentos, para comparecimento ao 

local pré-definido conforme previsto no edital de bolsas; 



 

19 – Se optar pelo envio de forma online, abrirá um campo onde você poderá anexar e enviar o 

documento solicitado; 

20 – Após anexar todos os documentos solicitados, clique em finalizar; 



 

 

21 – Pronto sua solicitação foi finalizada, você receberá via e-bolsa, através do mesmo site da 

inscrição, as informações do andamento e acompanhamento de sua solicitação de inscrição; 

22 – Quando for entrar novamente para conferir os dados, clique diretamente em “Entrar” com o 

seu CPF e senha para entrar na área de acompanhamento, onde aparecerá o nome do 

candidato, os dados da solicitação e o status que se encontra o processo. 



 

23 – Se todos os documentos forem entregues, é só aguardar a data de publicação do 

resultado!  

24 – Clique nesse link para assistir vídeo do passo a passo: 

https://www.youtube.com/embed/fG3cNFFS1mU  

 

2 – DATA MÁXIMA PARA INSCRIÇÃO: 
 
As inscrições para o Processo Seletivo de Bolsa Educacional serão somente via online pelo 
link: https://ebolsa-cabc.educadventista.org 
 

ALUNOS VETERANOS 

INTERNATO e EXTERNATO:  até 06 de setembro de 2021 (data máxima para inscrição). 

https://www.youtube.com/embed/fG3cNFFS1mU


INTERNATO e EXTERNATO:  até 30 de setembro de 2021 (data máxima para entrega da 

documentação). 

 

NOVAS SOLICITAÇÕES 

INTERNATO e EXTERNATO:  inscrições de 27 de setembro de 2021 até 21 de outubro de 

2021 (data máxima para inscrição). 

INTERNATO e EXTERNATO:  entrega da documentação de 28 de outubro de 2021 até 18 de 

novembro 2021 (data máxima para entrega da documentação). 

 
 
3 - ATENDIMENTO DA FILANTROPIA: 
 
Os atendimentos presenciais serão gerados pelo site e-bolsa no momento da inscrição. 

 

 

• Contatos 
 

E-mail: iabc.filantropia@iabc.org.br  
Telefone Fixo: 62 3395-8033 

WhatsApp (somente por mensagem, não atendemos a ligações): 62 98123-0722 

 

mailto:iabc.filantropia@iabc.org.br


4 - RESULTADO 
  
 
Os resultados serão divulgados no site do IABC (www.iabc.org.br ) e no portal e-bolsa: 
https://ebolsa-cabc.educadventista.org 
 
 

ALUNOS VETERANOS 

 

INTERNATO e EXTERNATO:  a partir do dia 02 de novembro de 2021. 

 

 
NOVAS SOLICITAÇÕES 

 

INTERNATO e EXTERNATO:  a partir do dia 06 de dezembro de 2021. 

                               

OBS: Somente haverá segunda e terceira chamada se as vagas não forem 

preenchidas/confirmadas na chamada anterior. 

 
 

http://www.iabc.org.br/
https://ebolsa-cabc.educadventista.org/


5 – CONFIRMAÇÃO DE VAGA 

Após a divulgação do resultado, os candidatos terão data máxima para confirmação de vaga com 

o pagamento de matrícula, conforme datas do edital. Não havendo a confirmação, não faremos 

reservas de vagas e disponibilizaremos a vaga para a próxima chamada. 

 

6 – DÚVIDAS ENTRE EM CONTATO: 

 

 

E-mail: iabc.filantropia@iabc.org.br 

Telefone: 62 3395-8033             ou 

62 98123 0722 (somente mensagens via WhatsApp).  

 

 Não realizaremos atendimento presencial sem agendamento! 

 

 

7 – OS MODELOS DE DECLARAÇÕES ESTÃO TODOS NO SITE DO E-BOLSA: 

https://ebolsa-cabc.educadventista.org 

 

 

8 - BAIXE O EDITAL COMPLETO E A LISTA DE DOCUMENTOS NO SITE DO E-BOLSA: 

https://ebolsa-cabc.educadventista.org 

mailto:iabc.filantropia@iabc.org.br
https://ebolsa-cabc.educadventista.org/
https://ebolsa-cabc.educadventista.org/
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