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QUESITO 3: QUALIFICAçÃO DA EQUIPE DE PROFISSIONÂIS

3,88Notade0¿5com base nâs regrãs dos ltens 4.1ø e 4.11

üÉDIACrité.ios

c) Relevåncia e pertinência dos itens apontados

b)Claneza, concisão e objetividåde dos textosj

Ótimå exposição com clareza e lógica

Apaesentou ótima consistência nâ relação causè e
efeito entre problema detectãdo e orooosta de solúcãc

Demonstrou resultèdos com ótimå relevåncia e

pent i nênc ia

rL,6ø

ø: nao atende
1a3-àtendemuito

00uco
4a6 atendepouco

14 è 15 - atende com

exce 1ên ci å

7 ã 9 åtende
medi¿n¿mente

10 a 13 - atende bem

ð) Lögicd e clareza da exposiçãoj

Celtérios r.{ÉDraGraduacão

QUESITo 2: ANÁLISÉ DE I¡tAGEt't Do coNTEúDo pUBLIcAoo E/OU vÊIcULADo Eil loRi,¡AIS
E EltrssoRÂs DE lELEvrsÃo (anexo III)

b) Relevåncið e pertinência dos itens ãpresentàdos com exercício
criativo

ótima 1óeica e clarezâ da exposição

ótima relevåncia e peatinência dos itens àp.esentados

7,2ø

ø: não atend€
1 â J: åtende pouco

446:àtende
ñedianåmente

7ã8-atendebem
9 a 1ø àtende cffi

excelèn.iâ

a) Ldg.ica e c1åreza de exposicãoj

Crltérlos Justlflcatlvã¡rÉDra6råduaçåo

SUS{'UESIIO 6: Plðno de Ação - Identlflcação de rlscos à loager

b) Releváncia e pertinênciå dos itens apresentados com exeFcicio
criativo

ótina lógica e clarezå da exposição

ótima nelevância e pertinência dos itens apresent¡dos

7

9r ñão at€nde
1 ¿ 3: ãtende pou<o

4a6:¿tende
mediãnamente

7a8-¿tendebem
9 a 1ø - atende com

ã) Ldgica e clareza d¿ exposiçào;

lustlft.ãtl vânÉDrÂG.ãdu¿cãoCrlté¡1os

599@EEIl9l; Pl.ano de Ação - Oportunldðde de oldla posltlva

d) AeiIídade e eficãcia das medidas ådotadas

c) Relevân<ia dos resultådos apresentadosj

b) Consistência das relaçôes de causa e efeito entre p.oblema e
p.oposta de solucão aDresentada:

ótima exposição com clareza e lógicà
Apresentou ótina consistência na relacão càusa e

efeito entre problema detectado e proposta de soluçãc

Demonstrou dtinos resultados com nelevância, aÌén de
agilidade e eficácia nas medidãs propostas

3,4ø

ø: não atende

1 a 2: atende pouco

3 a 4: åtende bem

5: atende com

a) Lógica e clareza dà exposiçàoj

critérlos Graduâção üÉDra lustlflcatlva

SgguE5¡lgl: P¡.ano de Açåo - ilaterlals a seren produzi.dos

d) Agil.idðde e eficácia dãs medidas adotãdas

c) ReLevância dos resultados apaesentados;

onooostâ dP solu.ão ãnnFqpntâdâ:
b) Consistência das aelações de cåusã e efeito entre paoblenã e

Otimð exposiçåo com c1èreza e logicà
Apresentou ótima consistência na relâção causà e
efeito entre problena detectðdo e pnoposta de soluçãc

Denonstrou resultados com ótim¿ relevåncia
Demonstnou ótimâ agilidade e eficácia dås medidès

3,8ø

ø: não atende

1 a 2: atende pouco

3 å 4: atende

5: atende com

ã) Lógica e clarez¿ da exposição;
lustlfLc¡tlvåGraduação üÉDraCrltérlos

gglQgESjM: Þ],åno de ACão - ACões a seren desenvolvrdas pela contratada

d) Agílidade e efj.cácia das medidås ðdotãdas

c) Relevânciâ dos resultådos apresentàdos;

b) Consistència dãs relaçôes de causa e efeito entre problema e
proDosta de solucão aDresentada:

Ótina expos.ição com clareza e lógicã

ApTesentou ótima consistência nã neÌàção causa e
efeito entre problema detectâdo e proposta de soluçãc

Demonstnou aesultðdos com ótimã relevånciã, além de
agilidâde e eficácia das nedidas apresentadãs.

7 ,4ø
7a8-åtendeben

9 ã 10 : atende con
ÞY.ôl Âñ.ì :

ø: não atende
1 ã 3: àtende oouco

4a6-ðtende
f,edíanãmente

à) Logica e clarezà dà exposiçãoj
lu*lîicåttveGraduacão üÉDraCrltértos

5glql$lEq3: Plâno de Açåo - Estratégia de Relaclonaærìto cm a l{fdlð

c) Relevåncia dos resultados apresentados

b) Consistênciã das relàções de causa e efeito entre problemå e
onooosta de solucão aoresentadà:

ótin¿ exposição com clàaeza e lógica

Apaesentou ótima consistêncià nã relàção càusâ e
efeito entre problema detectado e propostå de soluçãc

ótima releváncia dos resultados apaesentados

7 ,2ø

ø: não atende
1¿3-atendepouco

4¿6: ãtende
nedianamente

7a8-âtendebef,
9 a 1ø: atende con

ov.o1 â^.; t

å) Logica e clareza de exposição;

lustlficätlvaGraduação ¡ìÉDilCrltérlos

SgÈqllgæl: Rðclocfnlogásfco

QUESITO 1: PROPOSTA PARA O TEüA OO EXERCÍCIO CRIÂTIVO

]OSEANE GONCALVES


