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QUESITO 1: ESTRATÉGIA DE CO{IIUNICAçÃO

SUBoUÊSITO 1: Criação de texto para slte

BBBom Gnaduacão MÉDIA lustificativa

Boa abrangência, pertinência, adequação e relevância
das soluções apresentadas;

Boa compreensão das informações contidas no item 2.1.1

SUBOUESITo 2: Crlação de texto para redes sociais

critérios 6raduação MÉDIA lustificativa
Bom entendimento sobre o objetivo de comunicação
digital exposto no item 2.1,1.;

Bom entendimento sobre o público alvo e a linguagen a

ser utilizada.;

Boa abnangência, pertinência, adequação e relevãncia
das soluções apresentadas.

SsqESIIql: criação de gif animado

CFitérios Graduação !,IÉDIA lustiflcatlva
Relativa consistência das relações de causa e efeito
sobre o desafio exposto no item 2.1.1, e a solução
pnoposta.

Bom entendimento demonstrado, juntamente com

criatividade, a utilização ferramentas/técnicas atuais
e conhecimento em relação quanto ao púb1ico alvo e
linguagem aplicável ao veícu10 a que se destina.

SUBoUESITO 4: Acompanhamento de tena em velculo onllne

Critérios cnaduação f'4ÉDIA lustificetiva
Bom conhecimento
apresentados.;

Bom entendimento
atuação do Poder

Bom abrangência,
apresentada.

e clareza demonstnados no relatório

quanto ao tema e sua relação quanto à

Executivo Êstadual;

pentinência e nelevância da solução

7

q4

7

ø: não atende

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

6 a 8: atende bem

9: atende com

excelênciã

ø: não atende

1- a 2: atende pouco

3 a 5: atende
medianamente

6 a 8: atende bem

9: atende com

excelênc ia

ø: não atende

L a 2: atende pouco

3 a 5: atende
medianamente

6 a 8: atende bem

9: atende com

excelênc ia

ø: não atende

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

7 a 9: atende bem

1ø: atende com

excelência

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

b) conpneensão das informações contidas no item 2.1.1.

a) Entendimento sobre o objetivo de comunicação digital exposto no
item 2.1.1.;

b) Entendimento sobne o público al.vo e a linguagem a ser utilizada;

c) Abrangência, pertinência, adequação e relevância das soluções
apresentadas.

a) consistència das relações de causa e efei.to entre o desafio exPosto
no item 2,1.1. e a sol.ução proposta.;

b) Entendimento demonstrado, juntamente com criatividade, a utilização
fenramentas/técnicas atuais e conhecinento em relação quanto ao
público alvo e linguagen apl.icável ao veiculo a que se destina.

a) conhecimento e clareza demonstrados no relatório apresentados;

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

c) Abrangência, pertj.nência e relevância da solução apresentada



Bom conhecimento e claneza demonstnâdos nÕ nelâtónio

Bom entendimento quanto ao tema e sua relação quanto à
atuação do Poder Executivo Estadual;

Bom abnangência, pentinência e nelevância da solução
apnesentada.

apenesentados.;

Não atendimento ao solicitado.

Excelente consistência das nelações de causa e efeito
entre o desafio resolvido e a solução pnopostaj

Excelente evidência de planejamento da solução;

Excelente nelevância dos resultados obtidos.;

Ótima capacidade de síntese;

Excelente clareza e objetivldadej

Excelente cniatividade.

TabeÌa Própnia

8,6

ø

rø

2,67

0: não atende

l- a 3: atende pouco
4 a 6: atende
medianamente

7 a 9: atende bem

1ø: atende com

excelênc ia

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
êxael êñaì â

Notadeøa1ø

QUE5ITO 1: ESTRATÉGIA DE COMUNICAçÃO

SUBOUESITO 5: Acompanhanento de tena em nedes soclats

Cnitérios Gnãduâcão MÉDIA lustlflcãtlvã

a) Conhecimento e cfaneza demonstnados no nelatório apenesentadosj

b) Entèndimento quanto ao tema e sua nelação quanto à atuação do Poden
Executivo Estadual;

c) Abrangência, pentinêncj.a e nelevåncia da solução apresentada

SUBOUESITO 6: Composição dos pnodutos / serviços e custo

Cnitérios Gnaduacão MÉDIA I ustlficetlve

Atendimento ao solicitado

QUESITO 2: RELATO DE AçÃO DE CO¡.IUNICAçÃO DIGITAL

Relato de Ação de Comunlcação Digital

Cniténios Gnaduacão MÉDIA lustlflcativa
a) consistência das nelações de causa e efeito entne o desafj.o
nesolvido e a solução propostaj

b) Evidência de planejamento da solução;

c) Relevância dos nesultados obtidos;

d) Capacidade de sÍntesej

e) claneza e objetividade;

f) Cniatividade
t_

QUESITO 3: QUALIFICAçÃO DA EQUIPE TÉCNICA

Quallficação da Equlpe Técnica

cniténios Gnaduacão lustificativaMÉDIA

Cálculo anitimético conforme regnas dos itens 3.6, 3.7 e 3.8
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