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LICITANTE: APPROACH COMUNICAçÃO INTEGRADA LTDA.

MEMBRO DA COMISSÃO: PAULO ANDRÉ AGUADO

5ø|
I

I

Ass

OUESITO 1: PROPOSTÀ PARA O TEI'{A DO EXERCÍCIO CRTATIVO (ø A 5ø PONTOS)

a) Lóglca e clareza de exposição;

b) Consistência das relações de causa ê efeito entre desafio
ê ôroDostâ dê gôlucão åorêqêntãdã:

c) Relevância dos resultados apresentados

NotãMáxima:øa1ø
ø: não atende

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

7 a 8: atende bem

9 a 1ø: atende con excelênciã

6

a) Lógica e clareza de exposiçãoi

b) Consistência das relações de causa e êfeito entre desafio
e proposta de solução apresentada;

c) Relevånclâ dos resultados apresentados;

d) Agilidade e eficácia das nedldas adotadas

Notalláxina: øa1ø

ø: não âtende
1 a 3: atende pouco

4 a 6: atende nedianamente

7 a 8: atende bem

9 a 1ø: atende com excelência

7

a) Lóeica e clareza de exposição;
b) Consistêncla das relações de causa e efeito entre desaflo
e proposta de solução apresentåda;
cl Rêlevâncíã dos aê<úllâdôç âôrê<êntâdô<:
d) Asllidade e eficácia das nedidas adotadas.

Notal'láxina:øa5
ø: não atende

1 a 2: atende pouco

3 a 4: atende bem

5: atende con excelência

5

a) Lógica e claneza de exposlção;

b) Consl.stêncla das relâções de causa e efeito entre desafio e
Drooostâ de solucão aoresentada:
c) Re¡.evãncla dos resultados apnesentados;

d) Asllidade e eficácia das nedidas adotadas.

Nota¡tláximé:øã5
ø: não atende

1 a 2: atende pouco

3 å 4: ãtende bem

5: atende com excelência

3

a) Lógica e clareza de exposlção;

b) Relevância e pentinêncla dos itens apnesentados com a
atuação do órgão descrito no exercÍcio criätivo

NotaMáxima:øa1ø
ø: não atende

1 a 3: atende oouco
4 â 6: atende medianamente

7 ã 8: atende ben

I å 1ø: ãtêndê aôñ êr.êìôn.iâ

6

a) Lógica e clareza de exposlção;

b) Relevância e pertlnêncla dos ite¡s apresentados com a
atuação do órgão considerado no exerciclo crlativo.

NotâMáxime:Ae1ø
ø: não atende

1 a 3: åtende oouco

4 a 6: atende mediananente

7 a 8: atende ben
g â 1A: ãlêndÊ .ôm ÊY.êlôñ.iÂ

7

OUESITO 1: AilÃLISE DÍARIA DE IÍi,IA6EI4 DO CONTEI,Do PUBLI€ADo E/ou vEIcULADo ElI JoNAIs E EI'IIssoRAs DE

TELSVISÃO (Anexolul (ø a 15 pontos)

a) Lógica e clareza de exposiçåo;

b) clareza, concisão e objetividade dos textos;

c) Relevåncia e pertinênciã dos resultãdos apresentãdos

Notaf4áxima:øa15
ø: não atende

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

7 a 9: atende medianamente

1ø a 13: atende ben

14 a 15: atende com excelência

11

0uÉsrTo 3: oUALIF¡cAcÃO pA EOUIPE DE PROFISSIONATS,(Ø a 5 pontos)

Cálculo arltimético com base nas regras dos itens 4,7ø e 4.1,! NotaMáxima:øa5 5,øø
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LICITANTE: ATTACHÉE DE PRESSE COMUNICAçÃO LTDA.

MEMBRO DA COMISSÃO: PAULO ANDRÉ AGUADO

52,94
TOT

Ass

ouESxTo 1: PROPOSTA PARA O TEfi,tA DO EXERCÍCIO CRTATXVO (ø e 5ø pontos)

a) Lógica e clareza de exposição;

b) Consistêncla dâs relações de causa e efeito entre desafio
e DrôÐô<tã dÞ <oluaãô ennêçeñtâdã:

c) Relevåncia dos resultados apresentados

Notalláxima:øa1ø
ø: não atende

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

7 â 8: atende bem

9 a 1ø: atende com excelência

7

a) Lóglca e clareza de exposlção;

b) Conslstêncla das relaçôes de causa e efeito entre desafio
e proposta de solução apresentàda;

c) Relevånc1å dos resultados ãpresentados;

d) Agilidade e eficácla das nedldas adotadas.

NotaMáxin¿: øa1ø

0: não atende
1 â 3: ãtende pouco

4 â 5; atende mediananente

7 ä 8: atende bem

9 a 1ø: atende com excelência

a) Lógica e clareza de exposlçãoi
b) Consistência das rel.ações de causa e efelto entre desafio
e Droposta de solucão ¿oresentadâ:
c) Relevåncia dos resultados aoresentêdos:
d'| Asilidãde ê eficáclâ dâs nedldâç ãdotãdã<-

NotaMáxlma:øa5
ø: não atende

1 a 2; atende pouco

3 a 4: atende bem

5: atende con excelência

4

a) Lógica e clareza de exposlçãoj

b) Consistência das relações de cãusa e efeito entre desafio e
DroDosta de solucão aDresentada:
c) Relevånclå dos resuLtados aDresentâdos:
d) Agilidade e eficáclã das medidas adotadas

Nota lLláxina: ø a 5

ø: não ãtênde
1 a 2: atende pouco

3 a 4: atende bem

atende con excelência

4

a) Lógica e clareza de exposlção;

b) Relevåncia e pertinêncla dos ltens apresentados com a
atuação do órgão descnito no exercfcio criàtivo .

NotàÈláxima:øa1ø
ø: não atende

1 a 3: atende Douco

4 a 6: atende medíanamente
7 a 8: atende bem

9 a 1ø: atende com excelência

7

a) Lógica e cl.arezâ de exposição;

b) Relevåncla e pertlnência dos itens apresentados com a
atuação do órgão considerado no exencíclo crlatlvo.

Notal,!áxina:øa1ø
ø: não atende

1 â 3: ãtende Þouco

4 a 6: atende medianamente

7 a 8: atende bem
9 â 1ø: âtên.lê .ôm êr.êìân.ìã

7

OUESITO 1: ANÁLISE DÍARIA DE II,TAGEH Do coNTEIiDo PUBLTCADo E/oU vEIcuLADo EI,,l ]oNAIs E EI4rssoRAs DE

TELEVTSÃO (Anexoul'l (ø a 15 pontos)

a) Lógica e clareza de exposição;

b) Clareza, concisão e objetividade dos textos.;

c) Relevånc1ã e pertinência dos resultados ãpresentados

NotaMáximã:øa15
ø: não atende

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

7 â 9: atende medianamente

1ø a 13: atende bem

14 ¿ 15: atende com excê1ênclâ

12

ouEsITo 3: oualxFlcAcÃo DA EOUIpË ¡rE PROFISSIONATS (ø a 5 pontos)

Cálcul.o aritinético com base nås regras dos ltens 4.7ø e 4.fL NotâMáxi.ma:øa5 3,94
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LICITANTE: FATOR F INTELIGENCIA EM COI"IUNICAçÃO LTDA, IOT

MEMBRO DA COMIssÃO: PAULO ANDRÉ AGUADO Ass. :

47,ø3 
i

I

0UE5IT0 1: PRoPoSTA PARA O TE!.iA DO EXERCÍCIO CRIATM (ø a 5ø pontos)

SUBOITESITO 1: Raclocinlo Báslco

a) Lógica e clareza de exposição;

orolosta de solucão aDresentadã:
b) consistência das relações de causa e efeito entre desafio e

c) Re]evåncia dos resultados ap.esentados

Notal"láxima:øa1¿
ø: não atende

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

7 a 8: ¿tende bem

a 1ø: atende com excelência

6

SUBOITESITO 2: plano de Ação: Êstrâtégla de ReÌâcionamento coñ a frlidla

a) Lógica e cl¿rezè de exposição;

b) Consístência dès relações de causa e efeito entne des¿fio e
p.opostã de solução apresentada;

c) Relevância dos resultados apresentados

d) Agil.idade e eficácia das medidas adotadas

Notê¡láximã: øå1ø

ø: não atende
1 a 3: atende pouco

4 a 6: atende medianamente

7 a 8: atende bem

9 a 1ø: atende com excelência

6

SUBoUESIÎO 3: Plano de Ação: Ações a seren desenvolvidas pela contratada

a) Lógica e cIåreza de exposição;
b) ConsistêncÍa das relações de causa e efeito entre desafi.o e
proposta de solução ãpresentãda;
c) Relevåncia dos resultâdos âDrê<entâdô<:
d) Aeilidade e eficácia das medid¿s ãdotad¿s.

Notãl'láximã:øa5
ø: não atende

1 a 2: atende pouco

3 a 4: atende bem

5: atende com excelência

4

SUBOTESITO 4: Plano de Ação: llaterials a serem produzldos

â) Lógica e clarezã de exposição

b) Consistência das reìações de causa e efeito entne desafio e
propostâ de soluçào apresentada:
c) Relevância dos nesultados apresentados;

d) Agilidade e eficácia das nedidas adotadas

Notåláxirnã:øa5
0: não atende

1 a 2: atende pouco

3 a 4: atende bem

5: atende com excelênciã

4

SUBqJESITO 5: Oportunldade de nÍdia posltlva

a) Lógica e cÌareza de exposição;

b) Re]evåncia e pertinência dos itens apresentados com a
ètuàção do órgão descrito no exencÍcio criativo

Not¿i,1áxim¿: øa1ø
ø: não atende

1 a 3: atende oouco
4 a 6: atende mediananente

7 a 8: atende bem

g å 1â: âtêndê .ôm êv.Þlôn.iã

6

SUBOIJESITO 6r Identificação de riscos à lmagen

ã) Lógicã e clareza de exposiçãoj

b) ReIevância e pertinênciâ dos itens apnesentâdos con a
atuação do óngão considerado no exercÍcio cniativo.

Notalláxima:øå1ø
ø: não ãtende

1 ã 3; atende Douco

4 â 6: atende medianãmente

7 a 8: atende bem
S ã 1ø: ãtêndê .ôm êY.êlôn.iå

6

OUESITO 1: ANÁLISE DÍARIA DE I¡{AGEM DO CONTEÚDO PUBLICADO E/OU VEICULADO ÊI¡'I ]ONAIs E E!.IISSORAS DE

TELEVISÃO (AnexoIII) (ø a 15 pontos)

a) Lógica e clareza de exposição;

b) CIaneza, concisão e objetividade dos textos;

c) Relevåncia e pentinência dos resultãdos apnesentados

Notai¡áxím¡ 0¿15
ø: não atende

1 â 3: atende muito pouco
4 a 6: atende pouco

7 a 9: atende medianamente

1ø a 13: atende ben

14 a 15: ãtende con excelênciå

tI

QUESITO 3: oUALIFICAçÃO DA EOUIPE DE PROFISSIONAIS .(ø a 5 pontos)

Cálculo aritimético com base n¿s regnas dos itens 4-!ø e 4.71 NotaMáxima:øã5 4,øj
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LICITANTE:
IN PRE55 ASSESSORIA DE IMPRENSA E COMUNICAçÃO
ESTRATÉGICA LTDA.

MEMBRO DA COMISSÃO: PAULO ANDRÉ AGUADO

69,95
DE

Ass

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

SUBOJESIÎO 1: ßacloclnlo 8áslco

a) Lógica e clareza de exposiçãoj

b) consistência das relações de causa e efeito entre desafio
e oroDostã de soluaãô ânrp<ênfådã:

c) Relevância dos resultados apresentãdos

¡{ota ¡4áxima: ø ¿ì lø
ø: não atende

1 a 3: atende pouco
4 â 6: atende medianãmente

7 a 8: êtende bem

9 a 1ø: atende com excelência

7ø

SgogEliry: Plano de Ação: Estratégla de Relãclonamento con a üfdta'

a) Lógíca e claneza de exposição;

b) Consistência das relações de causa e efeito entre desafio
e propostã de solução apresentadaj

c) Relevância dos resultados apresentados;

d) Agilidade e eficácia das medidas adotadas

Notå¡láxima: øâ1ø

ø: não atende
1 a J: atende pouco

4 a 6: atende mediananente

7 a 8: atende bem

9 a 1ø: atende com excelênciã

7ø

SUBOIE5TTO 3: Plano de Ação: Ações a seren desenvoivldas.pela cortraiåda

a) Lógica e clareza de exposição;
b) Consistência das relações de causa e efeito entre desafio
e proposta de solução apnesentada;
c) Relevânciã dos resultados apresentados;
d) Aeilidade e eficácia das medidas adotèdas

Not¿Máxinaiøã5
ø: não atende

1 a 2: atende pouco

3 a 4: atende bem

atende com excêÌênciã

5

5Jre:EIq.!l: Plano de Ação: ltateFials a sere¡n pnoduzidos

â) Logica e clareza de exposição;

b) Consistência das relações de causa e efeito entre desafio e
proposta de solução èpresentadã:
c) Relevância dos resultados âpresentados;

d) Agilidade e eficácia das medidas ¿dotadas.

Notãf,1áxinìa:øâ5
ø: não atende

1 a 2: atende pouco

3 a 4: atende bem

5: atende com excelência

5

SUSoUESITO 5: oportunldade de mfdia posltlva

a) Lógica e clãrezâ de exposição;

b) ReIevånciê e pertinência dos itens âpnesentados com â

atuação do órgão descrito no exencicio cniativo

NotãNlaxima:øã1ø
ø: não atende

1 ã 3: atende Douco

4 â 6: atende medianãmente
7 a 8: atende bem

I å 1ø: ãtFndê .ôm Êv.êlôñ.iã

7ø

SUBOUESXTO 6: Identiflcação de riscos å lmagem

a) Lógica e cl¿reza de exposição;

b) Relevância e pertinência dos itens apnesentados com a
atuação do ó.gão considerado no exe.cício criativo.

NotaÞ1áxima:0â10
ø: não atende

1 a 3: ãtende oouco

4 â 6: atende mediènamente

7 a 8: âtende bem
q â 1ø: ãtandÞ .ôñ ÞY.alôñ.iá

tø

OUESITO 1I AN/iLI5E DÍARIA DE IÍ.4AGEIiI DO CONTEÚDo PUBLICADo E/oU VEICULADo EM ]oNAIs E EI4IssoRAs DE

TELEVISÃO (anexolll) (ø a 15 pontos)

c) Relevânciâ e pentinência dos resultados apresentâdos

Nota Máximâ: Éi a 1!
ø: não atende

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

7 a 9: atende medianãnente

1ø ã 13: âtende bem

14 a 15: ãtende com excelência

a) Lógica e claneza de exposíção

b) C]êreza, concisão e objetividade dos textos; 15

0UESITO 3: oUALTFTCACÃO DA EOUTPE pE PROFISSIONAIS (ø a 5 pontos)

Cálculo aritimético com base nas regnâs dos itens 4.7ø e 4.77 Nota l'láxima; ø a 5 4,95
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LICITANTE: PARTNERS COMUNICAçAO INTEGRADA LTDA

MEMBRO DA COMISSÃO: PAULO ANDRÉ AGUADO

43,98
TOTAL

Ass. :

0UESITO 1: PRoPoSTA PARA O TE|4A DO EXERCÍCIO CRIATM (ø a 5ø pontos)

SUBOi ESITO 1: Raclocfnlo Báslco

a) Lógica e claneza de exposição;

b) Consistência das relações de causa e efeito entre desafio
e proposta de soÌução apresentada;

c) Re]evånciã dos resultados apresentados

Notal"láxima:ûã1ø
ø: não atende

1 a 3: atende pouco
4 a 6: ãtende medianèmente

7 a 8: atende bem

9 a 1ø: atende com excelênciâ

6

SUBOUESITO 2: Plano de Ação: Estratégla de Relacionamênto con a iüdla

a) Lógìca e clareza de exposição;

b) Consistência das relações de cãusa e efeito entne desafio
e propostè de solução apresentadã.;

c) RelevåncÍa dos resultados apresentados;

d) Agil.idade e eficácia das medidas adotadas

Not¿¡1áxim¿: øa1ø

ø: não atende
1 a 3: atende pouco

4 a 6: atende nedianamente

7 a 8: atende bem

9 a 1ø: atende com excelência

6

5U8OIÉSITO 3: Plano de Açãoi Açðes a serem desenvolvldas pela contnatada

a) Lógica e clanezã de exposicão;
b) Consistência das relações de causa e efeito entre desafio
e pnoposta de solução apresentada:
c) Relevåncia dos resultados aoresentados:
d) Aeilidade e eficácia das nedidãs âdotãdâs-

Nota¡láxima:øa5
ø: não atende

1 ¿ 2: atende pouco
I ã 4: etende bem

5: ¿tende com excelênci.â

3

SUSOUESITO 4: Plano de Ação: ttâterlâls a serem pnoduzldos

a) Lógica e claneza de exposição;

b) Consistência dès rel¿ções de causã e efeito entre desafio e
proposta de solução ãpresentâda;
c) Re]evânciã dos resultados apnesentados;
d) Aeilid¿de e eficácià das medidas adotådas

Notalláxrma:øa5
ø: não atende

1 a 2: atende pouco

I a 4: atende bem

atende com excelênciâ

5

E!¿gggËru: oportunidade de nÍdla posltlva

a) Lóglca e clareza de exposição;

b) Relevåncia e pertinência dos itens apresentados com a
atuação do ó.9ão descrito no exeTcÍcio criativo

Notà Yáxima: 0;l 10

ø: não atende
1 a 3: atende oouco

4 a 6: atende medianamente
7 ã 8: atende bem

9 a 1ø: atêndê com excelênciâ

6

SUBoUESITO 5: fdentlflcação dê niscos à lmagen

a) Lógicã e cl¿reza de exposição;

b) Relevância e pertinência dos itens âpresentados con â
atuação do órgão considerado no exercÍcio criativo.

NotåMáxiilã:øa1ø
ø: não atende

1 a 3: atende Douco

4 a 6: atende medianamente

7 a 8: atende bem

9 â 1ø: åtende com excelênciâ

6

QUESITO 1: ANÁLIsE DÍARIA DE II'IAGEM DO CONTEÚDo PUBLICADo E/oU vEIcULADo EI4 JoNAIs E Ei{IssoRAs DE

TELEVISÃO (AnexoIII) (ø a 15 pontos)

a) Lógica e clareza de exposiçãoj

b) Clareza, concisão e objetividade dos textos

c) Relevåncia e pe.tinência dos resultados apresentados.

Not¿ uáxifa: A ð 15

ø: não atende

1 a 3: ãtende muito pouco
4 â 6: atende pouco

7 a 9: atende mediãnamente

1ø a 13: atende bem

14 a 15: ¿tende com excelência

tø

oUESITO 3: QUALTFICACÀO DA EOUIpE DE PROFISSIONAIS (ø a 5 pontos)

Cálculo aritinético com base nas regras dos itens 4.1ø e 4.77 NotalYáximã:øã5 3, 98
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64,ø5
LICITANTE: PRIDEA COMUNICAçAO LTDA.

MEMBRO DA COMISSÃO: PAULO ANDRÉ AGUADO

TOTAL

Ass

ouEsITo 1: PROPoSTA PARA O TE|4A pO EXERCÍCIO CRIATIVO (ø a 5ø pontos)

SUB(¡IJESITO 1: Raclocínlo Báslco

a) Lógicã e cLareza de exposição;

b) Consistência das relaçôes de causa e efeito entre desaflo
e proposta de solução apresentada;

c) Relevância dos resultados ap.esentados.

Notafiåxim¿:øa10
ø: não atende

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

7 a 8: atende bem

9 a 1ø: atende com excelência

9

SUBOTESfTO 2: P1ano de Ação: Estratégia de Relacionanento com a Llfdla

a) Lógica e claneza de exposição

b) Consistênciâ das relações de causa e efeito entre desafio
e proposta de solução ãpresentada;

c) Relevåncia dos .esultados apresentados;

d) Agilidade e eficáciã dãs medidas ãdotãdas

Notal'láxima: AalO

ø: não atende
1 a 3: atende pouco

4 â 6: atende mediãnãnênte

7 à 8: atende ben
9 a 1ø: ¿tende com excelência

9

SUBOUESXTO 3: Plano de Ação: Ações å seren dêsenvolvidas pela contFatada

a) Lógicã e clareza de exposição;
b) Consistência das relações de c¿usa e efeito entre desafio
e pnoposta de solucão aDresentâda:
c) Relevåncia dos resultados aoresentãdosi
d) Asili.d¿de e eficácia das mêdidås ãdotedâs

Notâ¡1áxim¿:øà5
ø: não atende

1 â 2: atende pouco
I â 4: atende bem

5: atende com excelência

5

SUBoUESIIO 4: Plano de Ação: t'tatenlals a seren produzl.dos

a) Lógica e clareza de exposição;

b) consistência das relações de causa e efeito entre desafÍo e
proposta de solução apresentadã;
c) Relevânciã dos resultados ap.esentados;

d) Agilidade e eficácia dês medidas adotadas

Notaf4áxima:¿¿5

ø: não atende
1 a 2: atende pouco

3 a 4: atende bem

atende com exceìência

5

SUBoUESITO 5: OpoFtunldade de mÍdLa posltlva

ã) Lógicâ e clareza de exposição;

b) Re]evåncia e pertinência dos itens ãpresentados com a
atuação do órgão descrito no exercicio criativo

Notâ Máximå: ¿ ã:Lø

ø: não atende
1 a 3: atende Douco

4 a 6: atende medianamente
7 â 8: atende bem

9 a 1ø: âtêndÞ com ex.elên.iâ

9

SU8oUÉSITO 6: Identl.flcação de rl.scos à lmagem

a) Lógica e clàreza de exposiçào;

b) Relevåncia e pertinência dos itens ãpresentados com a
atuação do órgão considerado no exercício criativo.

Noi:¡Máxlma:0a1ø
ø: não atende

1 ¿ 3: åtende oouco

4 a 6: atende medianamente

7 a 8: ètende bem
q ¡ 1â ãtâñ¡a .Àñ ov.ôlÂn.ir

9

OUESITO 1: ANÁLISE DÍARIA DE II4AGEÍiI DO CONTEÚDo PUBLICADo E/oU VEICULADo Ef'l ]oNAI5 E EI'II55oRAS DE
TELEVISÂO (AnexoIII) (ø a 15 pontos)

a) Lógica e cl.areza de exposição;

b) Clarezâ, concisão e objetividãde dos textos;

c) Relevânciâ e pentinência dos resultados apresentados

Not¿ilaxiûìa:0a15
ø: não atende

1 a 3: ãtende muito pouco
4 a 6: atende pouco

7 a 9: atende mediênåmente

10 a 13: atende bem

14 a 15: atende coñ exceìência

t4

ouESrTo 3: oualrFlcAçÃo DA EOUIPE DE PROFISSTONATS (ø a 5 pontos)

Cálculo ¿ritimético com bãse nãs regras dos itens 4.Iø e 4.If NotaiïáxÍma:øa5 4,ø5
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55,99

otEslTo 1! PRoPOSTA PARA O TEüA DO EXERCÍCIO CRIATWO (ø a 5ø pontos)

a) Lóg1cå e clareza de exposição;

das relações de câusa e efeito entre desafio

c) Relevância dos resultados apresentados.

Notaf4áxlna:øa1ø
ø: não atende

1 a 3: åtende pouco
4 â 6: atende nediãnamentê

7 a 8: atende bem

9 a 1ø: atende com excelência

I

a) Lóglca e clareza de exposlção;

b) Consistência das relações de causa e efeito entre desafio
e proposta de solução ãpresentada;

c) Relevância dos resuÌtados apresentados;

d) Agilidade e eficácia das medidas adotadas

NotaMáxima: øa1ø

ø: não atend€
1 a 3: atende pouco

4 a 6: atende mediananente

7 a 8: atende bem

9 a 1ø: åtende con exceLência

8

a) Lóglca e cl.areza de exposição;
b) Consistênci¿ das relaçöes de causa e efeito entre desafio
e proposta de solução âpresentadai
c) Relevâncla dos resultados apresentados;
d) Asilidade e eficácla das medidas âdotadãs

Notafláximå:øa5
ø: não ãtendê

1 a 2: atende pouco

3 a 4: atende ben

5: atende com excelêncla

4

a) Lógica e clareza de exposlção;

b) conslstêncla das relações de causa e efeito entre desafio e
proposta de solução apresentada;
c) Relevåncia dos resultados åpresentados;
d) AciLidade e eficácia das nedidas adotadas

NotaFláxlna:øa5
ø: não atende

1 a 2: atende pouco

3 å 4: atende bem

atende com excelência

4

a) Lógica e clareza de exposlção;

b) Relevâncla e pertinência dos itens apresentados com a
atuação do órgão descrlto no exercfcio criativo .

NotaMáxima:øã1ø
ø: não atende

1 a 3: atende oouco
4 a 6: atende nedianamente

7 â 8: atende ben

9 a 1ø: âtende com êrcêlênciã

8

Notal'láxima:øa1ø
0: não ãtendê

1 a 3: atende oouco

4 a 6: atende medíanamente

7 a 8: atende bem

(0 a 15 pontos)

8

a) Lógtca e cLareza de exposição;

b) Relevância e pertinência dos itens apresentados con a
atuâção do órgão considerado no exencicio criativo.

a) Lógica e clareza de exposlçâo;

b) Claneza, concisão e objetivtdade dos textos;

c) Relevånclâ e pertlnência dos nesultados apresentados

Notal4áxina:0a15
ø: não atende

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

7 a 9: atende medlanamente

19 a 13: atende bem

14 a 15: ¿tende com excel.ência

t2

ouEsITo 3: oUALIFTCACÃO DA EOUTPE DE PROFTSSIONAIS (O a 5 pontos)

Cálculo arltlmético com bãse nas regras dos itens 4.fø e 4.7L NotaMáxima:øa5 3,88


