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folha 1,/2

Relativa abrangência, pertinência, adequação e
relevância das soluções apnesentadas.;

Relativa compreensão das informações contidas no item
2.r.L

Relativo entendimento sobre o objetivo de comunicação
digital exposto no item 2.1.1.;

Relativo entendimento sobre o púbtico alvo e a

linguagem a ser utilizada;

Relati.va abnangência, pertinência, adequação e
relevância das soluções apnesentadas.

Relativa consistência das nelações de causa e efeito
sobre o desafio exposto no item 2.1.1. e a solução
pnoposta.

(
Relativo entendimento demonstrado, juntamente com \
cniatividade, a utilização fennamentas/técnicas atuais
e conhecimento em nelação quanto ao público alvo e
Iinguagem aplicável ao veícu1o a que se destina.

Bom conhecimento e clareza demonstnados no relatório
apnesentados;

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

Relativa abrangência, pertinência e relevância da
solução apresentada.
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0: não atendê

1 a 2: atende pouco

3 a 5: atende
medianamente

5 a 8: atende bem

9: atende con
êY.êl Âñ.iâ

ø: não atende

1 a 2: atende pouco

3 a 5: atende
medianamente

6 a 8: atende bem

9: atende com
pYaêl ênai â

ø: não atende

1 a 2: atende pouco

3 a 5: atende
medianamente

6 a 8: atende bem

9: atende com
ÞlaÞl êna i â

0: não atende

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

7 a 9: atende bem

1ø: atende com

excelência

QUESITO 1: ESTRATÉGIA DE €OilUNICAçÃO

SUBoUESITO 1: Crlação de texto pana slte

Cniténios 6raduação MÉDIA lustificativa
a) Abnangênciê, pertinência, adequação e relevåncia das soluções
apresentada s;

b) Compneensão das infonmaçðes contidas no item 2.1.1

$æUE!!S_Li C¡i.ação de texto para redes sociais

6raduação MÊOIA lustiflcatlvaCritérios

a) Entendimento sobre o objetivo de comunicação digital exposto no iten
2.7.r.;

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

c) Abnangência, pertinência, adequação e nelevância das soluções
apnesentadas.

SUBOTESITO 3: Criação de gif animado

Graduacão MÉDIA lustifirâtivâCriténios

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

b) Entendimento demonstrado, juntamente com cniatividade, a utilização
fenramentas/técnicas atuais e conhecimento em relação quanto ao
público alvo e linguagem aplicável. ao veÍcu10 a que se destina.

SUSoITESITO 4: Acompanhame¡to dê tema em vefculo online

luçtifl.âtivâCritérios 6raduacão MÉDIA

a) Conhecimento e claneza demonstrados no relatónio apresentados;

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

c) Abrangência, pertinència e relevância da solução apnesentada
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8om conhecÍmento e claneza demonstrados no relatório

Relativo entendÍmento quanto ao tema e sua relação
quanto à atuação do Poden Executivo Estadual;

Relativa abrangência, pertinência e relevåncia da
solução apresentada.

aperesentados.;

Não atendimento ao solicitado

Relativa consistência das relações de causa e efeito
entre o desafio nesolvido e a solução proposta;

Relativa evidência de planejamento da soluçãoj

Boa relevåncia dos resultados obtidos;

Relativa capacidade de sÍntese;

Boa claneza e objetividade;

Relativa cniatividade.

Tabela Própria

5,4

6,8

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

atende pouco

medianañente

7 a 9: atende bem

1ø: atende com
Þ!a êì èna i â

não atended.

1a3

4 a 6: atende

Notadeøa1ø

QUESITO 1: ÊSTRATÉGIA DE COI.IUNICAçÃO

EUSAUESIIA...]'¿ Acompanhamentb de tema en nedes sociais

Crltérios 6raduação MÉDIA lustiflcativa

a) Conhecimento e clareza demonstrados no nel-atónio aperesentados;

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

c) Abrangência, pertinência e relevância da sol.ução apresentada

SUEÍUES!Iq___E: Composlção dos pr.odutos / serviços e custo

Critérios Graduacão MÉDIA lustiflcatlva

Atendimento ao solicitado

QUESITO 2: RELATO DE AçÃO DE CO4UNICAçÃO DIGITAT

Relato de Ação de Conunicåção Dtgital

Criténios Grãduacão MÉDIA 1ùqtlfl.âtivâ
a) Consistência das nelações de causa e efeito entne o desafio
resolvido e a solução proposta;

b) Evj.dência de planejamento da solução;

c) Relevância dos resultados obtidos;

d) Capacidade de sÍntese;

e) Clareza e objetividade;

f) Cniatividade

QUESITO J: QUALIFICAçÃO DA EQUIPE TÉCÍIIICA

Quauflcaçåo da Equipe Técnlca

Cniténios G¡aduacão IiTÉDIA :luçti çi.ãtl vâ

CáIculo aritiméti.co conforme regras dos itens 3.6, 3.7 e 3.8

NANCT ALEIXO HË MÁRCIA CRISTINA SANTOS


