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QUESITO 1: ESTRATÉGIA DE CO{iIUNICAçÃO

SUBOUESITO t: Crlação de texto para site

Cniténios 6naduação MÉDIA lustiflcativa

Boa abrangência, pertinêncj.a, adequação e relevância
das soluções apresentadas;

Boa compreensão das informações contidas no item 2,1.1

SUBo{rE5¡TO 2: Crlação de texto para redes sociais

Critérios 6raduacåo filÉDIA Justiflcativa
Bom entendimento sobre o objetivo de comunicação
digital exposto no item 2.1.1.;

Relativo entendinento sobre o público alvo e a

linguagem a sen utilizada;

Boa abrangência, pertinência, adequação e relevância
das soluções apresehtadas.

SUBoIJESITO 3¡ Crlação de glf animado

Criténios Graduacão MÉDIA lustlficatlva
Relativa consistência das nelações de causa e efeito
sobne o desafio exposto no item 2.1.1. e a solução
proposta.

Bom entendimento demonstrado, juntamente com boa
cniatividade, a utilização fenramentas/técnicas atuais
e conhecimento en ¡elação quanto ao públi.co alvo e
linguagem aplicável ao veÍculo a que se destina foram
medianos.

SUBOIJESITO 4: Acomoanhamento de tema em vefculo onllne

Criténfos 6raduacão MÉDIA lustificativa
Relativo conhecimento e clareza demonstnados no
nelatóri.o apnesentados;

Bom entendimento quanto ao tema e sua relação quanto à

atuação do Poder Executivo Estadual;

Boa abrangência, boa penti.nência e relevância da
solução apnesentada.
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ø: não atende

1 a 2: ateñde pouco

3 a 5: atende
medianamente

6 a 8: atende bem
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ø: não atende

1 a 2: atende pouco
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ø: não atende

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

7 a 9: atende bem

1ø: atende com

€xce1ên c ia

a) Abrangência, pertinência, adequação e neleväncia das soluções
apnesentadas;

b) Compneensão das informaçöes contidas no item 2.1.1

a) Entendimento sobne o objetivo de comunicação digital exposto no item
2.7 ,1.;

b) Entendimento sobre o público alvo e a linguagem a ser utilizada;

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

a) Consistência das nelações de causa e efeito entre o desafio exposto
no item 2.1.1. e a solução proposta;

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

a) Conhecimento e claneza demonstnados no nelatónio apnesentados;

b) Entendimento quanto ao tena e sua nelação quanto à atuação do Poden

Executivo Estadual;

c) Abrangência, pertinência e relevância da solução apresentada
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Bom conhecimento e claneza demonstrados no nelatÕrro

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

Boa abnangència, pentinência e relevância da solução
apnesentada.

aperesentadosj

Não atendimento ao solicitado

Boa consistência das relações de causa e efeito entre
o desafio resolvido e a solução propostaj

Boa evidênci.a de planejamento da solução;

Boa nelevância dos resultados obtidosj

Ótimâ capacidade de sÍntese;

Ótima clareza e objetividade;

Boa cniatividade.

Tabela Própria
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ø: não âtende

1 a 3: atende pouco

4 a 6: atende
medianamente

7 a 9: atende bem

1ø: atende com

excelên c ia

ø: não atendeu

3: atendeu

ø: não atende

1 a 3: atende pouco

4 a 6: atende
medianamente

7 a 9: âtende bem

1ø: atende com
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QUESITO 1: ESTRATÉGIA DE COI'IUNICAçÃO

ÍTB(IJESITO 53 Acompanhamento de tema em redes socials

Cnitérios 6naduacão f'lÉDra lustiflcatlva

SruËl!g__é: Composição dos produtos / servlços e custo

a) Conhecimento e claneza demonstrados no nelatório apenesentados;

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

c) Abrangência, pentinência e relevância da solução apresentada

cniténlos Gnaduâcão MÊDIA lustlficãtLva

Atenciimento ao solicitado

QUESITO 2: RELATO DE AçÃO DE COI4UÍ'IICAçÂO DIGITAL

Relato de Ação de Comunicação Dtgit¿l

C¡.itérlos Gr.aduaçåo üÉDIA lustlflcativa
a) consistência das relações de causa e efeito entne o desafj.o
resolvi.do e a solução proposta;

b) Evidência de planejamento da solução;

c) Relevãncia dos nesultados obtidos;

d) Capacidade de sÍntese;

e) Claneza e objetividade;

f) criatividade

QUESITO 3: QUALIFICAçÃO DA EQUIPE TÉCiIICA

Quallficação da Équipe Técnlca

Graduação MÉDIA lustfficatlvacnitérios

riti.mético conforme

rt'-V
negnas dos itens 3.6, 3.7 e 3.8CáIculo a

E AGUADO NANCI ALEIXO DE SIL MÁRcra cRrsTrNA saNTos


