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lustificâtiva da avaliação da Pnoposta Técnica
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TåbeIa Própria4,ø1Notãdeøã5
-g¡-LculG¿ÊitioÉtico 

com bãse nås regnas dos itens 4-aø e 4.L!
-\

lustlflcativðG.aduãçâo I1ÉDTAc.1térios

QUESITO 3: QUALIFICÂCÃO DA EQUIPE DE PRoFIssIoNAIs

c) ReÌevånci¿ e pertinência dos itens apontados

b)C1¿reza, concisão e objetividade dos textosj

Ótima exposição com clareza e lógica

Apaesentou ótima consistênciã na nelaCão causa e
efeito entre probleña detectado e proposta de soluçãc

Demonstrou nesultados con ótinà relevåncia e
pe.tinênciâ

7ø ,4ø

14 a 15 - åtende com
excelêncìa

7 a 9 atende
medianaf,ente

10 å 13 - åtende bem

ø: nao ãtenoe
1å3-¿tendenuito

00uco
4a6 atendepouco

¿) Lógica e cÌaaezâ da exposição

Crltérlos Graduação !.rÉDra

QUESITO 2: ANÁLISE DE IMAGEI¡I DO CONfEÚDO PUBLICADO E/OU VCICULADO EI'¡I ]ORNAIS
E EilIsSoRAs DE TELEVISÃo (anexo IIt)

b) Relevånciã e pertinência dos itens apresentados con exercicio
criãt ivo

Boa lóeica e clãreza dã exposição

8oa nelevånciã e pertinência dos itens apresentådos

6,øø

ø: não atende
1 a 3: atende polco

446:atende
medi¿nañ€nte

7a8-âtendebem
9 ã 1ø ãtende coñ

a) Lógica e clareza de exposição

lústiflcãtlvenÉDrÂGraduacãoC¡ltérlos

!.USUESII9._0: Plano de Ação - Identl.ficação de rlscos å lnagq

b) Relevânci¿ e pertinência dos itens apnesentådos com exercicio
criativo.

Boa lógica e clareza da exposição

Boã relevåncia e pertinência dos itens apresentados

s ,6ø

ø: não ¿tende
1 a 3: atende pouco

4è6iatend€
nedi¿namente

7¿8-¿tendebem
9 å 1ø - atende com

a) Lógicã e clarezè dà exposicào;

c.lté¡los lü<tlç1.âr{ vâüÉDrÂ6¡ãduecåo

SlllggEgglgl: Plåno de Ação - Oportunldade de nldla posltlva

d) Agilidðde e eficácia das medidas êdotad¿s

c) Relevância dos resultados ðpresentados;

oroDostâ de çolu.ão ãnresÊntedå:
b) Consistência das relaçöes de causa e efeito entae problema e

Ótima exposição com clàre¿a e lógica
Apresentou ótimâ consistênciã nå relação causa e
efeito entre problema detectado e proposta de soluçào

Demonstrou resultados com ótima relevância, àIém de
agilidade e eficácia nas medidas propostas

3,øø

0: não ãtende

1 a 2: atende pouco

3 a 4: atende bem

5: åtende com

a) Lógicã e clareza dâ exposiçåo

lu<ltft.åtlvâLtÉDrÂGraduåcãoCrltéFlos

lqggqg5¡Il-g: Plðno de Ação - nate¡lals ¡ seren produzldos

d) Agilidade e eficáciã dãs medidâs adotadas

c) Relevància dos resultðdos apresentadosj

b) ConsistèncÍa dâs nelações de cãusà e efeito entre problemà e
orooostâ de solucåo aoresentãdå:

dtina exposição com clåreza e lógicå
Apresentou ótita consistência na aelacão causa e
efeito entre problef,å detectado e proposta de sotução

Demonstnou resultados com ótimå relevànciâ
Demonstnou ótina àgilidade e eficácia dãs medidas

1,8ø

0: não atende

1 a 2: ãtende pouco

I a 4: atende

5: åtende com

a) Ldgica e cl¿reza da exposição;
lúçttftcãttvânÉDraG.aduacãoCrltérlos

SggggEIIL-l: Plâno de ação - ações â sereo desenvolvldas pel¡ contratada

d) Agilidade e eficácia das medidas àdotãdâs

c) Relevåncia dos resultados âpresentådosj

proposta de solução aDnesentãda;
b) Consistência das relåções de causa e efeito entre paoblema e

Boa exposição com clareza e lógicð

Apnesentou boa consistência na aelação causa e efeito
entre p.oblema detectado e paopostã de solução

oenonstrou resultados com boa relevância aelâtiva,
além de agilidâde e eficácia das medidas
ãpresentad¿s.

6,øø
7e8-âtendeben

9 a 1ø: atende com
ÞY.õ1 âñ.i )

ø: não atende
1 à l: ãtende oouco

4a6-atende
medianamente

a) Lóg.icâ e clarezå da exposiçãoj

6rãduàcão iÉDlÂCrltérlo5

SUB(xrES¡ÎO 2: Plano de ACåo - Estratégla de Relaclonâoento c@ a ttidla

c) Relevãnci¿ dos resultådos apresentados

b) Consistênciã dâs relações de causã e efeito entre problena e
proDosta de solucão aDaesentada:

Boå exposição com clarezå e logicâ

Apresentou boa consistência na relação causã e efelto
entre problema detectado e proposta de solução

Apresentou boå relevåncia dos aesultados
apresentados.

6,øø

ø: nåo atende
1af-atendepouco

4a6: atende
mediãn¿mente

7a8-atendebem
9 a lø: atende con

Pt.êl êñ.i ã

è) LdCicã e clðreza de exposição;

lústl+lc*lvãriÉDraGraduacãoCrlténlos

StB(rUËSIlO 1: haclocinlo 8áslco

QUESITo 1: pR0P05TA PARA 0 TEitA OO EXÊRCÍCIO CRIATM

]OSEANE GONçALVES
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