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QUESITO 1: ESTRATÉGIA DE COÍ{UNICAçÃO

SUBoIESITO 1: Criação de texto para site

critérios 6naduacão MÉDIA lustificativa

Excelente abnangência, pertÍnência, adequação e
relevância das soluções apresentadas;

Excelente compreensão das informações contidas no item
2.7.r

SUEAUESIIA___2! Crlação de texto para redes socials

criténios Gnaduacão MÉDIA Justlficativa
Excelente entendimento sobne o objetivo de comunicação
dj.gital exposto no item 2.1.1..;

Excelente entendimento sobre o público alvo e a
linguagem a sen utili.zada;

Excelente abrangência, pertinência, adequação e
relevância das soluções apresentadas.

SggqUESIfql: Crfação de gif anlmado

Criténios G¡âduâ.ãô MÉDTA :lu<tlfi.âtivâ
Excelente consistência das nelações de causa e efeito
sobne o desafio exposto no item 2.1.1. e a solução
proposta.

Ótimo entendimento demonstrado, juntamente com

criatividade, a utilização fernamentas/técnicas atuais
e conhecimento em nelação quanto ao público alvo e

linguagem aplicáve1 ao veícu10 a que se destina.

SUEOi ESITo 4: Acompanhamento de tema em vefculo onllne

Criténios 6rãduâcãô MÉDIÂ :luqtifi.âtivâ
Excel.ente conhecrmento e claneza demonstnados no
relatório apresentados;

Excelente entendimento quanto ao tema e sua nelação
quanto à atuação do Poden Executivo Estadual;

òtima abrangència, pertinência e nelevância 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
êx aê1 êna iã

ø: não atende

1 â 2: atende pouco

3 a 5: atende
medianamente

6 a 8: atende bem

9: atende com
ÞY.aì Ãn.i â

ø: não atende

1 a 2: atende pouco

3 a 5: atende
medianamente

6 a 8: atende ben
9: atende com

excelência

ø: não atende

1 a 3: atende pouco
4 a 6: atende
medianamente

7 a 9: atende bem

1ø: atênde com

exceLênc ia

a) Abrangência, pentinência, adequação e nelevância das soluções
apnesentadas;

b) Compneensão das infonmações contidas no item 2.1.1

a) Entendimento sobre o objetivo de comunicação digi.tal exposto no j.ten
2.L.7. i

b) Entendimento sobne o público alvo e a Linguagem a ser utilizada;

c) Abnangència, pertinência, adequação e relevância das soluções
apnesentadas.

a) consistência das relações de causa e efeito entre o desafio exposto
no item 2.1.1. e a solução pnoposta;

b) Entendimento demonstrado, juntamente com criatividade, a utilização
fenramentas/técnicas atuais e conhecimento em relação quanto ao
público alvo e linguagem aplicável ao veículo a que se destina.

a) conhecimento e cLareza demonstrados no relatório apresentados;

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

c) Abrangência, pertinência e relevância da solução apresentada
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Excelente conhecimento e claneza demonstnados no
nelatório aperesentados;

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

Ótima abrangência, pentinência e relevância da solução
apresentada,

Não atendimento ao solicitado

Excelente consj.stência das relações de causa e efeito
entre o desafio nesolvido e a solução proposta;

Excelente evidênci.a de planejamento da solução;

Excelente nelevância dos resultados obtidos;

Excelente capaci.dade de sintese.;

Excelente claneza e objetividadej

Excelente criatividade.

Tabela Própnia

9-6

ø

7ø

2,ø8

ø: não atende

1 a 3: atende pouco

4 a 6: atende
medianamente

7 a 9: atende bem

1ø: atende com

excelência

3: atendeu

ø: não atendeu

ø: não atende

1 a 3: atende pouco

4 a 6: atende
medianamente

7 a 9: atende bem

1ø: atende com
av.êl âñ.i â

Notadeøa10

QUESITO 1: ESTRATÉGIA DE COI'IUNICAçÃO

SUBQUESIÍO 5f Acompanhamento de tema em redes sociais

Cnltérios Graduecão MÉDIA lustiflcativâ

a) Conhecj.mento e claneza demonstrados no relatónio apenesentados.;

b) Entendimento quanto ao temê e sua relação quanto à atuação do Poder
Éxecutivo Estadual;

c) Abrangência, pentinéncia e relevåncia da solução apresentada

SUBOUESITO 6: Composição dos produtos / senvlços e custo

Criténios 6raduação MÉDIA lustificatlva

Atendimento ao solicitado

QUESITO 2: RELATO DE AçÃO DE COi4UNICAçÃO DIGITAL

Relato de Ação de Comunlcação Dlgltal

Critérlos Graduacão f'IÉDIA . lustlflcatlvâ
a) consistência das relações de causa e efeito entre o desafio
nesolvi"do e a solução pnoposta;

b) Evidência de planejamento da solução;

c) Relevância dos resultados obtidosj

d) Capacidade de síntesej

e) Clareza e objetividade;

f) Criatividade

QUESITO 3: QUALIFICAçÃO DA EQIJIPE TÉCI'IICA

Qualificaçåo da Êqulpe Técnica

Critérios Gnaduâcão IIÉDIA lustlflcativa

Cálculo anitimético conforme regnas dos itens 3.6,3.7 e 3.8
,--\
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