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LICITANTE: APPROACH COMUNICAçÃO INTEGRADA LTDA

MEI"IBRO DA COMISSÃO: ADRIANA CALVO

TOTAL DE

Ass

OUESITO 1: PROPOSTA PARA O TEITIA DO EXERCÍCIO CRIATIVO (ø A 5ø PONTOS)

SllggUlESlIq-!! RacloclnloBáslco

ã) Lógica e clareza de exposição;

b) Consistência das relações de causâ e efeito eñtre desaflo
e propostà de solucào ap.esentâda;

c) Relevâncià dos resultados àpresentados

ø: não atende
1 a l: atende pouco

4 a 6: ãtende nediånåmêntê

7 a 8: atende bem

9 ¿ 1ø: atende com excelênciã

Notà Máxifrà: ø a

7

SSUE5ITO,¿: PIåno de Ação: Estîatégla de.Relaclonarento con ariudla

a) Lógicè e clareza de exposição;

b) Consistência d¿s relações de cêusð e efêito entre desafio
e proposta de 5o1ução apresentàdài
c) Relevånci¿ dos resultàdos åoresentàdos:

d) AgiÌi.dade e eficácia dås nedidðs ¿dotadas

NotaMáxima: 9å1ø

ø: não atende
1 a 3: àtende pouco

4 ¿ 6: ãtende mediànåmente

7 ¿ 8i âteñde bem

9 a 1ø: àtende com excelència

7

5U!QUE4,_3: Plano de Ação: Açðes â serem desenvolvldås pela contrðtada

a) Lógicå e clãreza de exposição;

b) Consistênciå dâs relações de causå e efeito entre desðfio
e propostå de solução åpnesentàdàj

c) Relevânciâ dos resultados apresentadosj

d) Agilidãde e eficácla das nedidas adotâdas.

NotãMáximaiAå5

0: nào âtende
1 ã 2: atende pouco

3 â 4: âtende bem

5: àtende com excelência

4

SUmUÉ5XTO 4: Plano de Ação: ¡ilaterlals â sepen produzldos

a) Lócica e clarezâ de exposição;

b) Consistència das relèções de câus¿ e efelto entre desàfio e
proposta de solução apresentâdâ;

c) Relevànciã dos .es!ltâdos âpresentados;

d) Agilídade e efj.cácia das redidås ¿dotadas

liotaÍáxim¿:6¿5

ø: nào atende
1 à 2: ¿tende pouco

3 â 4: ¿tende bem

5: âtende com excelêncià

3

ggoUESIIqJ: oportunldade de mldla posltlvà

a) Lógica e cI¿rezà de exposição;

b) Relevância e pentinência dos itens ãpresentados com â

åtuåção do óngão descrito ño exerclcio c¡iâtivo
9 ¿ 1ø: âtende con excelência

Notèilaximê:øa10

ø: não atende
1 a 3: âtende Douco

4 a 6: åtende mediananente
7 â 8: atende bem

7

g!@Esl[!-]i: Idertlflcação de rlscos à lmagem

å) Lógica e clåreza de exposicão;

b) ReÌevåncia e pertinèncià dos itens apresentados com å
atuåção do órgão considerado no exercicio criativo.

Notåfráxim¿:0¿1.ø
ø: não atende

1 ¿ l: âtende oouco

4 ã 6: âtende mediånåmente

7 a 8: âtende bem

9 a 1ø: atende com excelência

6

(ø ã 15 pontos)

å) Lógicã e cl.arezã de exposiçãoj

b) Clàreza, concisão e objetividâde dos textos;

c) Relevânci¿ e pentinênci¿ dos resultados apnesentâdos

Notãflãximâ:0a15
ø: não atende

1 a 3: atende muito pouco

4 a 6: atende pouco

7 a 9: atende medianaßente

16 a 13: atende beñ

14 ã 15: ãtende com excelência

LL

ouEsITo 3: oUALIFTCACÃO DA EOUIPÊ DE PROFISSIONAIS (ø a 5 pontos)

Cálcu10 aritimético com base n¿s regras dos itens 4.1ø e 4.11 Notã¡4áximê:øà5 5,øø
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LICITANTE: ATTACHÉE DE PRESSE COMUNICAÇÃO LTDA

I4EMBRO DA COMISSÃO: ADRIANA CALVO

49 94
TOTAL DE

Ass

ouESrTo 1: PROPOSTA pARA O TEMA DO EXERCÍCIO CRIATIVO (ø a 5ø pontos)

SlgluEs[q-l: RacloclnloEáslco

a) Lógica e cfa¡ezâ de exposição;

b) Consistência das aelações de causa e efeito entre desâfio
e proposta de solução àpresentådaj

c) Relevånciã dos resultados ¿pnesentados

Nota{áxiila:€â10

ø: não ¿teñde
1 a 3: atende pouco

4 â 6: âtende median¿ßente

7 a 8: åtende bem

9 à 1ø: âtênde cofi excelèncíå

7

g.guEsry: Plano de Ação: Estratégla dê Rêlaclonamento cffi a ¡.lfdla

a) Lógica e clareza de exposiçãoj

b) Consistência dås.elações de cåusa e efej.to entne desafio
e propostå de 5o1ução åpresentada;
c) Relevånciå dos rêsultãdos âDresentãdosl

d) Agítidade e êficáciã dâs medidãs adotãdas

NotaMáximå: øa10

ø: não atende
1 a 3i atende pouco

4 a 6: âtende mediãnãmente

7 å 8: atende bem

9 a 1ø: ãtende com excelênciå

I

$guEl4g_l: Plano de Ação: Ações a seren desenvolvldas pelå cofitpãtada

å) Lógica e clar€za de exposição;

b) Consistência das relàções de causã e efeito entre desåfio
e proposta de solução apresentàdà;

c) Relevåncià dos result¿dos âpresentados

d) Agiltdade e eficáciã dãs medidas adotadas.

NotaMáxìma:0a5

ø: não àtende
1 a 2: âtende pouco

3 a 4: atende ben

5i atende com excelênciã

3

ggglEs]qÍllr Plano d€ Ação: ilaterlals a sêren produzldos

a) Lóeica e clareza de exposição;

b) Consistêncið das relâções de câusa e efeito entre desafio e
proposta de solução apresentàdâ;

c) Relevância dos resultados apresentados;

d) Agilidade e eficáciâ dâs úedídas adotadas

Not¿iláxima:øå5

ø: não ¿tende
1 a 2: atende pouco

3 å 4: atende beñ

5: atende com excelèncía

3

SSIQUEIIqI: oportuntdade de mfdla posltlva

a) Lógicâ e clareza de exposição;

b) Relevància e pertinênciå dos itens åpresentâdos com a

âtuação do órgão descrito no exencÍcio criåtivo
9 ã 10: atende com excel.ência

NotaNáxima:0:1ø

ø: não atende
1 ¿ 3: atende pouco

4 à 6: åtênde medianamente
7 a 8: atende bem

7

gqUEEM-.g: Identiflcação dê rlscos à tnageß

a) Lógica e clå.ezâ de exposiçãoj

b) Relevância e pertinência dos itens àpnesentådos coú a

¿tuação do óngão considerãdo no exercÍcio criativo.

Notà{áxìma:0a1ø
ø: não àtende

1 â 3: åtende Douco

4 å 6: atende ñediânâmêñtê

7 à 8: atende bem

9 å 1ø: atende con excelênci¿

7

OUESITO 2: ANÁLISE DÍARIA DE IMAGEM DO CONTEÚDO PUBLICADO E/OU VEICULADO EM JONAIS E EMIS5ORAS

DE TELEVISÃO (AnexoIII) (ø a 15 pontos)

¿) Lógica e clareza de exposição;

b) Clarezà, concisão e objetividade dos textos;

c) Relevância e pentinência dos resultados apresentados

Not¿i{aximå:0å15
ø: não atende

1 ã 3: atende ßuito pouco

4 ã 6: atende pouco

7 a 9: atende medianamente

1ø a 13: atende bem

14 ä 15: ãtande com excclôncia

Ll

ouEsITo 3: ouallFrcAcÃo DA EouIpE pE pRoFIssIoNArs (ø a 5 pontos)

Cál.cul.o aritinético com base nas regTas dos itens 4.1ø e 4.11 Notal4áxima:øa5 3,94
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LICIIANTE: FATOR F INTELIGENCIA EM COMUNICAçÃO LTDA

MEMBRO DA COMISSÃO: ADRIANA CALVO

48,ø3
TOTAL DE

Ass

OUESITO 1: PROPOSTA PARA O IEÍ'ìA DO EXERCÍCIO CRIATIVO (ø å 5ø PONTOS)

5g!9UE5IIq_1: RaclocfnloEáslco

a) Lógica e cfanezå de exposiçãoj

b) Consistència das relåçöes de cãuså e efeito entre desafio e
proposta de solução aprêsentàdð;

c) Relevånciâ dos resultãdos apresentâdos.

Nota llaxima: A â

a: não âtênde
1 a 3i àtende pouco

4 a 6: ãtende medÍanadente

7 ã 8: åtende bed
9 â 1ø: âtende com excelênciâ

6

SUgggÉj@-3: Plano de Ação: Estratégla de Relaclonanento cm a ltldli .,

a) Lógica e clarezâ de exposição;

b) Consistência das rel¿ções de caus¿ e efeito entre desàfio e
propostð de solução apresentåda;
c) Relevànci¿ dos .esultados åpresentados;

d) Agilidade e eficácià dås nediclas adotadas.

NotâMáxima: ¿a1ø
ø: não atende

1 a 3: ãtende pouco

4 a 6: âtende mediðnamente

7 ¿ 8: åtende bem

9 a 10: atende con excelència

6

SgggtgE![9_9: . Plano de Ação: Açðes a seren: desenvq¡vldas pêla comratãda , ,

a) Lógica e clarezã de exposição;

b) consistência das relações de causa e êfèito entne desåfio e
propostã de solução apfesentada;

c) Relevåncia dos resultàdos apnesentâdos;

d) Aeilidade e eficácia das ñedidãs adotadas.

ø: não atende
1 a 2: atende pouco

3 â 4: ãtende bem

5: atende com excelência

4

SBOI'E!P_I!: Plano de Ação: ¡Laterlals a serem produzldoi

a) tógicâ e cÌarezå de exposição;

b) Consistênciã das relðções de causâ e efeito entne desâfio e
propostâ de solução ¿presentada;

c) Relevància dos resultðdos ãpresentados;

d) Agilidade e eficáciâ das medidas adotãdas

NotaMãximaia¿;

ø: não âtende
1 a 2: âtende pouco

I à 4: atende bem

5: atende com excelénciã

3

9U!9UESM_9,: oportunldade de nldla posltlva

å) Lógica e c1âreza de exposiçãoj

b) Relevåñcia e pertinência dos itens apresentados con a

atuação do órgão desc.ito no exencício criativo
9 â 1ø: ãtende com excelência

Nôt¿4áximå:Ba1ø

ø: não ateñde
1 å 3: atende pouco

4 a 6: ãtende mediàñâmente
7 ã 8: atende bem

6

SUBOUESTTO 6: Identl.flceção de nlscos à lnagêm

ð) Lógicå e claaezâ de exposição;

b) Relevância e pertinênciâ dos itens ap¡esentados con å
¿tuação do órEão considerãdo no exercicio cniativo.

Notãllâxim¿:ø¿Ìø
ø: não atende

1 â 3: atende Douco

4 a 6: atende nediånamente

7 a 8: atende bem

9 a 1ø: àtende com excelência

7

OUËsITO 2: ANÁLIsE Í'ÍARIA DE IMAGEM DO CONTEÚDo PUBLICADo E/ou vEIcULADo ÉM ]oNAIs E EMIssoRAs DE

TÊLEVr5ÃO (AnexoIII) (ø a 15 pontos)

¿) Lógicå e clareza de exposiçãoj

b) Clareza, concisão e objetivid¿de dos textos;

c) Relevånciå e pertinêncla dos nesultådos åpresentådos

Notå¡¿xlmâ;øaÌs
ø: não atende

1 â l: ãtende muito pouco

4 a 6: atende pouco

7 a 9: àtende medianamente

1ø a 13: atendê bêm

14 à 15: åtende com excelênciå

72

ouEsrTo 3: ouAlrFrcacÂo DA EourpE DE pRoFIssIoNArS (ø, a 5 pontos)

Cálculo aritimetico com båse nas reerâs dos itens 4.1ø e 4.11 Nota¡láxima:øas 4,ø3
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LICITANTE:
IN PRESS ASSESSORIA DE IMPRENSA E COMUNICAçÃO

ESTRATÉGICA LTDA.
9569

MEI,IBRO DA COMISSAO: ADRIANA CALVO

TOTAL DE

Ass

ouESrTo 1: PROPOSTA PARA O TEMA DO EXERCÍCIO CRIATIVO (ø a 5ø pontos)

gguEs,!!!!3 RacloclnloBáslco

â) Lóglca e claPeza de exposição;

b) Consistência das nel.ações de cãusã e efeito entre desafio
e proposta de solução apresentådå;

c) Relevånciã dos nesultados apresentådos.

Notafráxima:ø¿1ø

øi não ãtende
1 ¿ 3: âtende pouco

4 a 6: àtende ûedíånafreñte

7 â 8: atende bem

9 a 1øi atende com excelênciã

Tø

sgg@g4l-3: Plano de Açåo: Estratégle de Rel¿clonaßento cm a itfdle

a) Lógica e clareza de exposição;

b) Consistência das relações de causa e efeito entre desafio
e Propostã de solução ãPresentådå;
c) Releväncia dos resultados âoresentådos:

d) Agilidade e eficácia das medidas adotadãs.

Nota¡lãxim¿: 0a1ø

ø: não atende
1 a 3: atende pouco

4 a 6: åtende nedianânente

7 â 8: àtende bem

9 a 1ø: atendè com excelênciå

tØ

ggf¡UEIEll,: Plano de Ação: Àçõ€s e seren desenvolvldas pela contÞtada I I

a) Lógica e clâreza de exposição;

b) Consistêncià das nelações de causa e efeito entre desafio
e pfoposta de solução àpresentãdå;

c) Relevånci¿ dos resultãdos apresentãdos;

d) Agilidade e eficácia das medj.das adotàdås.

NotãMáxima:ea5

A: não atende
1 a 2: ateñde pouco

3 a 4: atende beñ

atende com excêlênciå

5

e) Lógicâ e cfarezà de exposição.;

b) Consistência dâs relâçòes de causâ e efeito entre desafio e
proposta de solução apre5entadâ;

c) Relevânci¿ dos resuLtados apresêntados;

d) Agilidade e eficácia das medidås adotâdas

3 a 4: âtende bem

5: atende com excel.ência

Notå Máxim¿: ¿ ã

ø: não atende
I ã 2: atende pouco 5

sUBOtES¡fO 5: oportunldade de nldla posltlva

ã) Lógica e clârezã de exposiçãoj

b) Relevância e pertinênci¿ dos itens âpresentados com a
àtuação do órgão descnito no exencício cniåtivo

9 å 1ø: atende com excelènciã

Notallaxim¿:0â14

0: não âtende
1 a 3: atende oouco

4 a 6: atende mediãnâmente
7 ¿ 8: àtende bêñ

Lø

ggQllESIIg_€: Identlflcação de rlscos à lnageú

ã) Lógica e clanezå de exposiçãoj

b) Relevânciâ e pertinência dos itens ãpresent¿dos com a
atuação do órgão considerado no exercício criativo.

NotaUáximã:øâI¿
ø: não atende

1 å l: ãtondê Dô¡r.d

4 à 6: âtende nedianâmente

9 a 1ø: åtendo aom êxcelèn.iã

Iø

7 ã 8: atende bem

OUESITO 2: ANÁLISE DiARIA DE IMAGEM DO CONTEÚDO PUBLICADo E/OU vEIcULADo EI.t ]oNAI5 E Ef'llssoRAs
DE TELEVISÃo (AnexoIII) (ø a 15 pontos)

å) Lógicå e cl.âreza de exposição;

b) Clåreza, concisão e objetividàde dos textosj

c) Relevãncia e peatinênciè dos resultados apresentadoç

NotaMaximå:¿dLS
0: não åtende

1 a 3: ãtende muito pouco

4 å 6: åtende pouco

7 ã 9: ¿tende mediànåmente

1ø a 13: atende beû

14 a 15: àtende com excelència

L5

ouËslTo 3: oUALIFICACÃO DA EOUIPE DE PROFISSIONAIS (ø a 5 pontos)

Calculo ¿ritimético com base nàs negràs dos itens 4.10 e 4.11 NotaMáxima:øã5 4,95
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LICITANTE: PARTNERS COÍ,4UNICAçÃO INTEGRADA LTDA

MEMBRO DA COI"USSÃO: ADRTANA CALVO

4ø,98
TOTAL DE

Ass. :

0uEsxTo 1: PRoposTA pARJt o TEfitA Do ÊxERciclo cRrATrvo (ø a 5ø pontos)

a) Lógtca e clareza de exposição;

b) Consistênc1a das relacões de causa e efeito entre
e p¡oposta de solução apresentadã;

c) nelevância dos resultados ¿presentados,

7øñot¿ Máximã: ø ã

ø: não atende
1 a 3i atende pouco

4 a 6r atende medlananente

7 è 8: atende ben
9 a 1ø: atende con excelência

5

a) Lógica e clareza de exposição;

b) ConslstêncÍa das relacöes dê causâ e efeito eñtre

Relevância dos resultadosc

d) Agilldade e eflcácia das oedidas adotãdãs.

NotåMáxinâ: 6â14
ø: não ãtende

1 â 3¡ atende pouco

4 ã 6: atende medienemèntè

7 a 8: atende bem

9 a 1ø: àtendê com excêlênciå

5

a) Lógica e clareza de exposição;

b) Consistênclâ das relações de causa e efelto entre
e proposta de solução apresent¿då;

c) Relevânciå dos resultados åpresentådos;

d) Agllidade e eficácia das medÍdas adotadâs.

Notã1,!áxíma:øa5

ø: não atende
1 â 2: ãtende pouco

3 â 4: atende ben

5: ãtendê com ercelênciå

4

a) Lóglca e clareza de exposição;

b) Conslstência das rel¿ções de causa e efeito entre desaflo e
propostâ de solução apresentãda;

c) Relevância dos ¡esultados apresentados.;

d) Agilidade e eficácla das medidas adotàdàs.

NotåMáxima:0a5

ø: não åtende
1 a 2: atende pouco

3 a 4: atende bem

5: atende com excelênciå

3

a) Lógica e clarezã de exposição;

b) ielevåncia e pertinênci¿ dos i.tens apresentãdos com a
ãtuação do órgão descrito no exe¡cfclo crlativo .

9 ã 10: atende com èxcelêncla

NotâMáximã:øa1ø
ø: não ãtendê

4 a 6: ètende nedianâñente
7 a 8: âtende bem

6

a) Lóglca e clareza de expo:ição;

b) Relevâncla e pertinênci¿ dos itens apresentados con ã
âtuãção do órgão considêrâdo no exe¡cicj.o criatlvo.

NotaMáxima:0a1ø
ø: não atende

1 a 3: atênde ooucô

4 a 6: atende medlanamente

7 a 8: ðtênde beñ
9 a 10i âtende com excelêncla

5

(ø a 15 pontos)

â) Lógicê e clãrê2â de exposição;

b) clåreza, conclsão e objetividadê dos textos;

c) ReÌeváncia e pertlnêncla dos resultados ðpresentâdos.

NotaMáxim¿:øa15
0: nåo ãtende

1 a 3: atende nuito pouco

4 â 6: atende pouco

7 ã 9: ãtende medÍanamente

16 a 131 atende bem

å 15: âtendê com êxcelènciat4

9

ouEsrTo 3: ouALrFlcacÃo DA ÉourpE DE pRoF¡ssIoNAIs (o.a 5 pontos)

Cálculo ¿ritimétlco com base nðs regras dos itens 4.10 e 4.11 ñotaMáxina:øa5 3,98
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62,øS
LICITANTE: PRIDEA COI.,IUNICAçÂO LTDA

MEMBRO DA COI,4ISSÃO: ADRIANA CALVO

TOTAL DE

Ass

OUESIÌO 1! PROPOSTA PARA O TEfi,IA DO EXERCÍCÌO CRTATIVO (ø A 5ø PONTOS)

à) Lógica e clã¡ezâ de exposlçãoi

b) Conslstênci.a das relações de causå e efelto entrê
e proposta de soluçåo apresentada;

c) Relevãncia dos resultaclos ãpresentados

NotaMáximã:øâ1ø

e: não atende
1 a 3: atende pouco

4 a 6: atende nedianamente

7 a 8: atende bem

9 a 10: atende com excelênc1à

8

e clareza dea)

b) Consistência das relações de causa e efeito entre

RelevåncÍa dos resultados

d) Agitidade e eflcácia das nedidãs adotadas

NotaMáxirã: 0¿1ø
0: não atende

1 a 3: ãtende pouco

4 a 6l atende ñedLanamente

7 a 8: ãtende ben
9 a 1ø: atende com excelênciã

9

a) Lóglca ê clâreza de exposição¡

b) Consistência das relações de causa e efeito ent.e desafio
e proposta de solução ãpresentðda.;

c) Relevâncla dos resultàdos ap¡esentados;

d) Agilidåde e eficácj.à das úedldas àdotadas.

NotåMáxima:0ð5

0: ñão ãtende
1 a 2: ãtende pouco

3 a 4: atende bem

s: âtende com excelência

4

a) Lógica e clâreza de exposlCãoi

b) Consistência dâs ¡el.ações de causa e efeito entre desafio e
de solução apresentãdaj

c) Relevância dos rêsultados ðpresentados.;

d) Agilidade e eficácia das medidas adotadas.

Notal'láxln¿:øa5

ø: não atende
1 a 2: ãtende pouco

3 a 4: atende bem

5: atende com excelência

5

a) Lógicã e clarezà de exposição;

b) Relevância e pertlnência dos ltens ãpresentâdos con a
âtuação do órgão descrito no exerclclo criativo .

9 a 1ei atende com excelência

NotaMáxima:øâ10
0: não àtende

1 a 3: ðtende Douco

4 a 6: atende ñedianamente
7 à 8: ãtende beñ

9

a) Lógica e clarezã de exposição;

b) Relevânciã e pertlnência dos ltens apresentådos con a
atuação do órgão considerãdo no exe¡clclo cFiàtivo.

Notal4áxinâ:øâ1ø
ø: não atende

1 â 3: atende oouco

4 a 6: atende nedlanamente

7 a 8: atende bem

9 a 10: atende com excelêncla

9

(øa pontos)

a) Lógtca e clã¡ezâ de exposição;

b) C1âreza, conclsão e objetlvidade dos tertos;

c) Relevênclâ e pertinênclâ dos rêsultâdos ðp¡esêntados

Notaüáxiúã:øa15
0i nåo ãtende

1 a 3: atende mufto pouco

4 a 6r ätende pouco

7 ã 9: atende ûedlanamente

10 å 1l: ãtende bêñ

14 a 15: atende com excelênciâ

14

ouEsrTo 3: oUALIFTCACÃO pA EOUIPE pE PROFISSTONAIS (ø a 5 pontos)

CáIculo arltinétlco com båse nas regrãs dos i.tens 4.1ø e 4.11 Nota¡4áxima:øas 4,ø5
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LTCITANTE: VFR SERVIço5 DE COMUNICAÇÃO EIRELI

MEMBRO DA COI'IISSÃO: ADRIANA CALVO

TOTAL DE

Ass

OUESITo 1: PROPOSTA PARA O TE!,IA DO EXERCÍCIO CRIATIVO (ø A 50 PONTOS)

a) Lógica e cla¡ezã de exposlçãoi

b) Conslstêncl.a das relðções de causa e efeito entre
e pnopostå de solução apresentada;

c) Relevåncia dos resultãdos apresentados

Notðüáxima:0a1ø

ø: não atende
1 a 3: atende pouco

4 a 6: ãtende 0edlanamente

7 a 8: atende ben
9 a 10: atende com excelência

7

¿) Lóglca e clareza de

b) consistêncla das relações de causa e efeito entre
e de

Rê1êvånciã dos

d) Âgilidade e eficácia das nedidas ãdotàdas

NotalYáxina: øå1ø
0: não ãtende

1 ã 3: atende pouco

4 a 6: atende ûedianamente

9 a 1ø: atende con excelêncla

7

a) Lógtca e cLa¡eza de exposlçãoi

b) Consistêncià das ¡elações de cãusa e efeito entre desãfio
e propost¿ de solução apresentada;

c) Relevåncl.a dos resultãdos apresentados;

d) Agflldade e eficácia das nedidas adotadðs

Notãl'láxi.ma:0å5

0: não atende
1 a 2r atende pouco

3 a 4: atende bem

5: atendê com excelëncia

4

a) Lógica e clåreza de erposição;

b) Consistência das re1âções de causa e efelto entre desafio e
p¡opostã de solução

c) Rê1evåncla dos resultãdos apresentados;

d) Agil.ídàde e eflcácla das nedidas adotadas

ø: não atende
1 a 2: atende pouco

3 å 4: atende bem

5: ðtênde com excelência

4

a) Lógica e clarezå de exposição;

b) RelevâncÍa e pertlnência dos Ltens ¿presentados com a
atuåção do órgão descrito no exerclcio criatlvo

9 a 1ø: atende con excêlênciâ

NotaMáxinarAalø
0: não ðtende

1 a 3: atende Douco

4 a 6: åtende nedlanamente 8

a) Lóglca e clàreza de exposição;

b) Relevåncia e pertinêncla dos itens apresentados con ã
atuðção do órgão considerado no exercício crlãtivo.

Notêfç1áxlmã:øa1ø
ø: nåo âtende

1 ã 3: atende æuao

4 a 6: atende mediãnamente

7 â 8: atende ben
9 a 10: atende com excelênci.a

7

a 15 pontos)

a) Lógicð e c1âreza de exposição;

b) Clareza, conclsão e objetividade dos textos;

c) Releváncia e pertlrência dos resultãdos êpresentðdos.

NotaMáxina:Oa15
ø: não atende

1 a 3: ãtende muito pouco

4 a 6: atende pouco

7 a 9: atende nediânafiente

1ø â 13: åtende bem

14 â 15: atende com excelência

12

ouEsITo 3: oUaLIFICACÃO DA EOUIPE DE PROFISSTON¡uS (O â 5 pontos) ,

Cálculo aaitimétlco com base nas regrãs dos itens 4.Iø e 4.L7 NotaMáxlma:øãs 3r 88


