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QUESITO 1: ESTRATÉGIA DE COi4UNICAçÃO

SUBoUESITO 1: Crlação de texto para site

Critérios Gnãduacão MÉD]A Justlficatlva

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

Boa compreensão das informações contidas no iten 2.1.1

SUBoUESITO 2: Criação de texto para nedes sociais

Critérios Gnaduacão I.tEDIA lustiflcativâ
Relativo entendimento sobne o objetivo de comunicação
digital exposto no item 2.1,1.;

Bom entendimento sobre o público alvo e a linguagem a

ser utilizada;

l4ediana abrangência, pertinência, adequação e
releváncia das soluções apresentadas.

5!.IEqIESITOI: Criação de gif animado

Criténios Gnaduacão MÉDTA lustificatÍva
Boa consistência das relações de causa e efeito sobre
o desafio exposto no item 2.1.1, e a solução proposta

Relativo entendimento denonstrado, juntamente com boa
criatividade, a utilização ferramentas/técnicas atuais
e conhecimento em nelação quanto ao público alvo e

linguagem aplicável ao veiculo a que se destina fonam
relãtivos.

SUBoUÊSITO 4: Acompanhanento de tema em vefculo online

Critérios Gnaduacão 14ÉDIA lustificativa
Bom conhecinento e clareza demonstrados no nelatónio
apresentados;

Relativo entendimento quanto ao tema e sua relação
quanto à atuação do Poden Executivo Estadualj

Mediana abrangência, pentinência e nelevância da
solução apresentada.
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7 a 9: atende bem
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excelência

a) Abrangência, pentinència, adequação e relevância das soluções
apresentadas;

b) compreensão das infonmações 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 alvo e a linguagem a ser utilizada;

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

a) Consistêncj.a das relações de causa e efeito entre o desafio exposto
no item 2.1,1. e a solução propostaj

b) Entendimento demonstnado, juntamente com criatividade, a utilização
ferramentas/técnicas atuais e conhecimento em relação quanto ao
público alvo e lj.nguagem aplicável ao veiculo a que se destina.

a) conhecimento e clareza demonstrados no relatório apresentados;

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

c) Abnangência, pentinência e relevância da solução apresentada



Bom conhecimento e cLareza demonstrados no nelatório

Relativo conhecimento e claneza demonstnados no
relatónio apenesentados j

Relativa abrangência, pentinência e relevância da
solução apnesentada.

aperesentados j

Não atendimento ao solicitado

Ótima consistência das nelações de causa e efeito
entre o desafio resolvido e a solução proposta;

Ótima evidência de planejamento da solução;

Ótima nelevåncia dos nesultados obtidosj

Boa capacidade de síntese;

Boa clareza e objetividade

Ótima cniatividade.
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QUESITO 1: ESTRATÉGIA DE COT.IUNICAçÃO

SUBOUESITO 5: Acompanhanento de tema en nedes soclais

Cnitérios Gnaduação MÉDIA lustificativa

a) Conhecimento e cLaneza demonstrados no nelatório aperesentados;

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

c) Abnangência, pertinência e relevância da solução apnesentada

SUBoUESITO 6: Composição dos pnodutos / serviços e custo

cnitérios Gnaduação MÉDIA lustlficativa

Atendinento ao solicitado

Relato de Ação de comunicãção Digltal

Cniténios Gnaduação MÉDIA lustificativa
a) consistência das relações de causa e efeito entre o desafio
nesolvido e a solução proposta;

b) Evidência de planejamento da solução;

c) Relevância dos resultados obtidos;

d) capacidade de sÍntese;

e) clareza e objetividade;

f) Criatividade
I

Qualificação da Eguipe Técnica

Criténios 6naduação lustificatfvamÉDIA

CáIculo anitimético conforme regras dos itens 3.6, 3.7 e 3,8
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