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QUESITO 1: E5ÎRATÉGIA DE COI4UNICAçÃO

SUEoUESITO 1: Criação de texto para slte

Critérios Graduacão 14ÉDra lustlflcativa

Boa abnangênci.a, pertinência, adequação e nelevância
das soluções apnesentadas;

Boa compneensão das informações contidas no item 2.1.1

suBüJEstTo 2: Criação de texto pana pedes soclals

Criténios Graduacão !IÉDIA lustiflcativa
Bom entendimento sobre o objeti.vo de comunicação
digital exposto no item 2.1.1.;

Bom entendimento sobre o público aLvo e a linguagem a

ser utilizada;

Relativa abnangência, pertinência, adequação e

relevância das soluçöes apnesentadas.

SIJBOTESITO 3: Cr'lação de glf anlmado

Cnitérlos Gnaduacão MÉDTA lustlficativa
ReÌatlva consrstência das rel.açoes de causa e etelto
sobne o desafio exposto no item 2.1.1. e a solução
pnoposta,

Relativo entendimento demonstnado, juntamente com boa
criatividade, a utilização fernamentas/técnicas atuais
e conhecimento em relação quanto ao público alvo e
linguagem aplicável ao veÍculo a que se destina fonam
bons.

S!¡9ASESUoj. Acompanhânento de tena em vefculo onllne

Crité¡ios Gr.aduacão MÊDIA Justiffcatfva
Bom conhecimento e claneza demonstnados no rel.atónio
apresentados;

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

Mediana abrêngência, pentinência e relevância da

soluçâo apresentada.

5,2

6,4

5,4

6,6

ø: não atende

1 a 2: atende pouco

3 a 5: atende
medianamente

6 a 8: atende bem

9: atende com
êY.êl ên.i â

ø: não atende

1 a 2: atende pouco

3 a 5: atende
medianamente

6 a 8: atende bem

9: atende com
exaelênaiã

ø: não atende

1 a 2: atende pouco

3 a 5: atende
medianamente

6 a 8; atende bem

9: atende com
êx.êlônaiã

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 nelevância das soluções
apresentadas.;

b) Compreensão das infonmações contidas no item 2.1.1

a) Entendimento sobre o objetivo de comunicação digital exposto no item
2.7.1. t

b) Entendinento sobne o público alvo e a linguãgem a ser utilizada;

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

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

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

a) Conhecinento e clãreza demonstrados no relatório apresentados;

b) Entendinento quanto ao tema e sua relação quanto è atuação do Poden
Executivo Estadual;

c) Abnangência, perti.nênci.a e nelevância da solução apnesentada



Bom conhecimento e cLaneza demonstrados no relatónio

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

Relativa abrangência, pentinência e nelevância da

solução apresentada.

aperesentadosj

Não atendimento ao solicitado

Boa consistência das felações de causa e efeÍto entre
o desafio nesolvido e a solução pnoposta;

Boa evÍdência de planejamento da solução;

Relativa relevância dos nesultados obtidos;

Boa capacidade de síntese

Boa claneza e objetividade;

Relativa criatividade.

TabeIa Pnópria

6,4

ø

6,8

7ø

ø: não atende

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

7 a 9: atende bem

1ø: atende com

excelência

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

Notadeøa1ø

QUESITO 1: ESTRATÉGrA DE COt'rUf,rrCAçÃO

SUBOUESITO 53 Acompanhämento dè tema èm redes socläis

cnitérios Graduacão ¡IÉDIA lustificåtiva

a) Conhecimento e clareza demonstrados no relatório apenesentados;

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

c) Abrangência, pertinência e nelevância da solução apresentada

SU9QUES!T(L__g: Composição dos p¡odutos / serviços e custo

Cniténios 6¡aduâcão IVIÉDIA lustificâtlva

Atendimento ao solicitado

QUESITO 2: RELATO DE AçÃO DE COi,IUNICAçÃO DIGITAL

Relato de Ação de Comunicaçåo Dlgital

Critérios 6¡aduação I'IÉDIA lustlficativa
a) Consistênci.a das relações de causa e efeito entre o desafio
resolvido e a solução proposta;

b) Evidência de planejamento da solução;

c) Rel.evância dos nesultados obtidos;

d) capacidade de sintese;

e) Claneza e objetividade;

f) Cniatividade.

Qualificação da Equlpe Técnicâ

Critérios GFâdùâcãõ MÉDIA lustlficãtive

Cálculo anitimético conforme regras dos itens 3.6, 3.7 e 3.8.
,-\ r /
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