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Tabela Própria5,øøNotadeøa5båse nas regrãs dos itens 4.7ø e 4.7Ar:-JÐñ1:r1"^
lustlficàtlv¡MËDIAGaãdüâaåoC.ité.1os

QUESITO 3: qUALIFICAçÃO DA EQUIPE DE PROFÎSSIONAIS

c) Relevånciå e pentinênciå dos itens apontados

b)Clarezå, concisão e objetividâde dos textos;

Ótima exposição coft c1ãrezå e lóglc¿

Apresentou ótimã consistência na relàção causa e
efeito entre p¡oblemã detectado e proposta de soluçãc

Demonstrou resultados com ótlmå relevánciã e
peatinência

17,øø7 ¿ 9 ãtende
medianãnente

1ø a 13 - atende bem

L4 a LS - åtende com
excelênci å

ø: não atenoe
1al-åtendemuito

DOUCO

4a6 atendepouco

à) Lctgíca e c.Lanela da exposição;

r,rÉDrÄGnaduacåoCrltéFios

qUESITO 2: ANÁLISE DE I¡|AGEM DO CONTEÚDO PUELICAOO E/OU VEICULADO EM ]ORNAIS
Ê EMISSoRAS DE TELEVISÃO (Anexo III)

b) Releváncia e peatinência dos itens apresentados com exeacÍcio
criàtivo.

Boa lógj.ca e claaeza da exposição

Boa relevância e pentinência dos itens apresentados

6,4ø

ø: não atende
1 â 3: atende pouco

4À6:ãtend€
medianamente

7aa-¿tendebem
9 à 1ø åtende com

ã) Ldgicå e clarezà de exposiçãoj

¡qÉDra lusttflcatlvaCrltérios Gredo¡cãô

SUBOUESIïO 6: Plano de Ação - fdentlficãção de rLscos å lnagem

ø: não atende
I â l: atende pouco

4a6:¿tende
nedi¿nàmente

7¿8-atendebem
9 a 1ø ¿tende cm 8oa relevåncia e pertinênciå dos itens åpresentados

6 ,4ø

Boa Ìógicâ e clareza da exposiçåo

SUBOTËS!ÍO 5: Plano de Ação - Oportunldade de ¡{dla posltlvå

CritÉr105

â) Lógica e clareza då exposição

b) Relevância e peatinência dos itens apnesentados com exercício
criativo.

ø: não atende

1 å 2: atende pouco

3 a 4: atende ben

5: ãtende com

3,2ø

to entne probÌemå e

5!!9UE5IIE: Plano de Ação - ¡laterlðls a seren peoduzldos

d) Agilidade e efj.cáciã das medidas ãdotâdas

c) Relevância dos .esultådos ap.esentådos.;

Crlté.los

â) Lógica e c1âreza då exposição;

cåúsa eb) Consistència

efeito entre p.oblema detectådo e proposta de

Demonstrou resultados con ótina releväncia, ãlém de
agilidâde e eficácia nas medidas propostas

ótima exposição com claaeza e lógica

Apresentoú ótima consistência na relacào causa e

ø: não atende

1 ã 2: atende pouco

I a 4: àtende

5: ãtende com

otimã exposj.ção con clàreza e lógica
Apresentou ótima consistência na.elação càusa e

efeito entne problenâ detectado e proposta de soluç
Demonstnou resultãdos com ótima aelevãncia
DemonstTou ótinã agilidade e eficácia das medidas

ent restência das relaçôes de causa e

ã) Lógica e clareza da exposição;

4,4ø

Crl.térios

SggUEslIg-ã: Plano de Ação - Ações a seren desenvolvi.das pela contratadð

d) Agilidade e eficácia das medidas adotadâs

c) Relevância dos aesultâdos apresentados.i

6,6ø

SUEOIE5ITO 2: Pl¡no de Ação - Estrôtégl¡ de Relðcl,on¡nento con a }lfdla

d) Agilidade e efícáciã das medídas ãdotadas.

crltérlos

c) Relevância dos resultãdos apresentådos;

à) Lógica e clàTeza da exposição;

Demonstrou res!l.tados con boa aelevância, â]éf, de
ðBilidåde e eficácia das nedidàs apresentãdãs.

1 a 3: atende oouco

4a6-atende
f,edienâmente

Boå exposição com claaeza e lógicà

Apresentou boa consistência aelativa na aelaçåo
e efeito entre paoblema detectèdo e proposta de
solucão

7¿8-åtendebem

9 a 1ø : åtende com

b) Consistência das relações de causa e efeito entre problemð e
propostå de solução apaesentadaj

ø: não ¿tende
1a3-atendepouco

4¿6: åtende
medianamente

7ã8-àtendebem
9 a 1ø: ãtende aom

8oa exposição com clårezã e lógica

Apresentou boa consistência nã relação causå e efei
entre paoblemã detectado e proposta de solução6,øø

Crlté.i.os

SUBOIESIIO 13 Raclocfnio 8áslco

Boa .elevånciã dos resultados apaesentådosc) Relevåncia dos aesultãdos apresentådos.

a) Ldgicà e clarezà de exposição;

cãusa e efeito entre problema eb) Consistência das

QUESIÍO 1: PROPOSTA PARA O TEfiA 0O EXERCÍCIO CRTATM

]OSEANE GONCALVES LAOAS


