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QUESITO 1: ESTRATÉGIA DE CO{'IUNICAçÃO

SUBoI.JESITO 1: Cnlação de texto pana site

cniténios 6raduacão I'IÉDIA lust{ficâtiva

Boa abrangência, pertinência, adequação e reLevância
das soluções apnesentadas;

Relativa compneensão das infonmações contidas no item
2.!.L

SUEoUESITO 2: Criação de texto para redes sociais

cnitérios 6naduáCão MÉDIA lustificativa
Bom entendimento sobne o objetj.vo de comunicação
digital exposto no item 2.1.1.;

Bom entendj.mento sobne o público alvo e a linguagem a

ser utilizada;

Relativa abrangència, pentinència, adequação e
nelevância das soluções apresentadas.

5UE@ES:!IO.I: Cniação de gif anlmado

Cnitérios 6¡ãduãcão ilÉDrÀ lustlflcãtlvâ
não atende

SUBOT ESITo 4: Acompanhanento dê têm¿ em vefculo onllne

Criténios Gnaduacão MÉDIA lustificatlva
Relativo conhecimento e claneza demonstrados no
nelatório apresentados;

Bom entendimento quanto ao tena e sua relação quanto à

atuação do Poden Executivo Estadual;

Relativa abrangência, pertinência e relevância da
solução apresentada.
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ø: não atende

1 a 2: atende pouco
3 a 5: atende
medianamente

6 a 8: atende bem

9: atende com
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ø: não ¿tende

1 a 2: atende pouco

3 ê 5: atende
nedianamente

6 a 8: atende bem

9: atende com
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0: não atende
1 a 2: atende pouco

3 a 5: atende
medianamente

6 a 8: atende bem

9: atende com
êxae1êna iâ

ø: não atende

1 a 3: atende pouco
4 a 5: atende
medianamente

7 a 9: atende bem

1ø: atende com

excelência

a) Abrangência, pertinência, adequação e nelevância das soluções
apresentada s;

b) Compreensão das infonmaçôes contidas no item 2.1.1

a) Entendimento sobre o objetivo de comunicação digital exposto no item
2.7 .r. ;

b) Entendimento sobre o público aLvo e a lÍnguagem a sen utilizada;

c) Abrangência, pertinência, adequação e relevância das soluções
apresentada s.

a) Consistência das relações de causa e efeito entne o desafio exposto
no item 2.1.1. e a solucão oroposta;

b) Entendimento demonstrado, juntamente com cniatividade, a utilização
fennamentas/técnicas atuais e conhecimento em relação quanto ao
público alvo e linguagem aplicável ao veÍculo a que se destj.na.

a) conhecimento e clareza demonstnados no relatório apnesentados;

b) Ëntendimento quanto ao temã e sua relação quanto à atuação do Poder
Executivo Estadual;

c) Abrangência, pentinência e nelevância da solução apresentada



Bom conhecimento e cl.aneza demonstrados no relatório

Relativo entendimento quanto ao tema e sua nelação
quanto à atuação do Poder Executivo Estadual;

Relativa abnangência, pertinência e nelevância da
solução apnesentada.

apenesentadosj

Não atendimento ao solicitado

Ótima consistência das relaçöes de causâ e efeito
entre o desafio resolvido e a solução proposta;

Boa evidêncj.a de planejamento da solução;

Boa relevåncia dos resultados obtidos;

òtima capacidade de síntese;

Boa clareza e objetividadej

Boa criatividade.

Tabela Pnópria

6,6
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ø,62

ø: não atende

1 a 3: atende pouco

4 a 6: atende
medianamente

7 a 9: atende ben

1ø: atende com

excelênc ia

ø: não atendeu

3: atendeu

ø: não atende

1 a 3: atende pouco

4 a 6: atende
medianamente

7 a 9: atende bem

1ø: atende com
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Notadeøa10

QUESITO 1: ESTRATÉGIA DE CO}IUNICAçÃO

ISEQUESIlll-.']li Acompanhânentp de tema em redes soclais

Crltérlos Graàuacão fiîÉDIÂ 'lustlflcativa

a) Conhecimento e claneza demonstrados no relatónio aperesentados;

b) Entendimento quanto ao tema e sua nelação quanto à atuação do Poder
Executivo Estadual;

c) Abnangência, pertinência e nelevância da solução apnesentada

sUEouESITo 6¡ Composição dos þrodutos / servlços e custo

Criténios Gnaduacão MÉDIA fustificativa

Atendimento ao solicitado

QUEsITO 2: RELATO DE AçÃO DE COI'IUNICAçÃO DIGITAL

Relato de Ação de Comunicação Dltital

Critérios Graduação MÉDTA lustlflcatlva
a) consistência dâs nelações de causa e efeito entre o desafio
resolvido e a solução propostaj

b) Evidência de planejamento da solução

c) Relevência dos resultados obtidos;

d) Capacidade de sÍntese;

e) Claneza e objetividade;

f) Criatj.vidade
l_

QUESITO 3: QUALIFICAçÃO DA EQUIPE TÉCÍ'IICA

Qualificaçåo da Equlpe Técnlca

Critérios GPaduacão 14ÉDIA lustlflcativa

:á1cu10 arÍtimético conforme negras dos itens 3.6, 3.7 e 3.8
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