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LTCITAI{TE: 15

d

Demonstração efetiva de economicidade da

apnovei.
conjugada com adequação e

dasolução do desafio, na verba,
de seu

de

com

de

Entendimento quanto ao público-êlvo,
consistência da solução apontada,
pertinência e aproveitamento das
opontunidades, de forma eficaz e eficiente;

Ótimo conhecimento técnico e
entendimento sobre os hábitos de
consumo, demonstnados com clareza

dos
recursos
economr

da
eficaz e

ótimo a

sobre o público
na solucão
pertinente e com
das

ótimo
alvo e

7ø,33

Notadeøa15,
sendo:

ø - não atende;
1a3-atendemuito

pou co;
a6-atendepouco;

7a9-atende
medianamente;

Lø a 73 - atende bem;
com14a15-

exc

Conhecimento técnico demonstrado,
notadamente dos hébitos de consumo, e
clareza quanto a este tópico;

JustifícativafvlédiasGraduaçãoCritérios

de das solucõesClaneza e

Exequibilidade e economicidêde das peças e
do material;

Pertinência entre as atividades da LJnidade
Contnatante e sua insenção nos contextos
social, administrativo e econômico;

0riginalidade, cniatividade, simplicidade,
adequaçåo, pertinência e entendimento entne
a proposta elabonada e o cliente;

do
linguagem, objetivos, projetos, ações e

sobre o público alvo, Boa adequação da idéia cniativa e
entendimento sobre o cliente, seu
público al.vo, linguagem, objetivos,
projetos, ações e prognamas de
Governo. ótima originatidade,
cniativadade, simplicidade, adequacão
e pentinência entne a proposta e o
cliente e sua insenção nos contextos
social, adminstnativo e econômico.
Ótima exequÍbilidade e economicidade
das peças e mateniais propostos, com
cLareza e objetividade.

18

Notade0a25,
sendo:

ø - não âtende.;
1a5-atendemuito

pouco;
a 1ø - atende pouco

11a14-atende
medianamente;

15a18-atende
relativamente bem;

a 21 - atende bem;
22 a 25 - atende com

excelência.

Adequação da ideia criativa ofertada ao
cliente.;

MédiasGraduação

Capacidade de articulação, abrangência,
pertÍnência, pnofundidade e nelevåncia dos
argumentos demonstrados sobre o cliente, seu
público alvo e a solução escolhida.

Exequibilidade e conhecimento técnico
comunicacional demonstrados na estnatégia de
comunicação apresentada no desafio;

Amplitude e adequação dos desdobramentos
positivos do conceito proposto na solução
apnesentada;

Ótimo entendimento sobne o objetivo
de comunicação exposto no Anexo I,
com amplitude e adequaçåo dos
desdobramentos positivos do conceito
proposto na solução apnesentada. Boa
exequibilidade e conhecimento técnico
comunicacional apresentado na
estnatégia de comunicacão, ótima
capacidade de anticulação,
abrangência, pentinência,
profundidade e relevância dos
argumentos demonstrados sobre o
cliente, púb1ico alvo e a solucão
apresentada.

L4,33

Notadeøa2ø,
sendo:

ø - não atende;
1a3-atendemuito

pouco;
4a6-atendepouco;

7a9-atende
medianamente;

1øa13-atende
reLativamente bemj

L4 a f7 - atende bem;
Lg a 2ø - atende com

excelência.

Entendimento sobne o objetivo de comunicação
exposto no Anexo I;

Clareza e objetividade.

Compreensão das informações contidas no
Anexo I;

Excelente acuidade, abrangência,
pertinència, profundidade e
relevância nas análises, além de
óti.ma compreensão das informações
contidas no Anexo I, com clareza e
objetividade.

!ø

Notâde0a12,
sendo:

ø - não atendê
1a3-atendepouco;

4a6-atende
medianamente;

7a9-atendebem;
1ø a 72 - atende com

excelência.

Acuidade, abrangência, pentinência,
profundidade e nelevância das análises
realizada s;

lustificativatt1édiasGraduaçãoCritérios
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