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de ø a 5',-:)CáÌculo aritimético com bãse nas regras dos itens 4-1ø e
4.77

lustificâtivãrÉDraGr¡duaçãoCritérios

QUESITO 3: QUALIFICAçÃO DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS

c) Relevåncia e pertinência dos itens apontâdos

b)CIareza, concisão e objetividade dos textos;

ótima exposição com clareza e lógica

Apresentou ótim¿ concisão, clâ.ezã e objetividâde de
textos

Oemonstrou ótima relevåncia e pertinência dos itens
apontãdos

tt,4ø

ø: nåo ¿tende
1ã3-atendemuito

Þouco
4a6 atendepouco

7 a 9 åtende
medianaßente

1ø a 13 - atende bem

14 a 15 - atende com

excelência

ê) Lógica e cÌareza da exposição;

Graduãção íÉDnCritér1os

QUESITO 2: ANÁLISE DE II4ÁGEÍiI DO CONTEÚDO PUBLICADO E/OU VEICUTADO EIl JORNAIS
E E|4ISSoRAS DE TELEVISÃo (Anexo III)

b) Relevåncia e pertinênciê dos itens apresentados com
exercÍcio cniativo

Boã lóeicå e clãneza dâ exposição

8oa relevânciå e pertinència dos itens apresentados

6,2Ø

ø: ñão åtend€
1 a 3: atende pouco

4a6:âtende

7ã8-ãtendebên
9 ¿ 19 atende con

â) Lógica e clarezã de exposição;
Justlficativât{ÉDraGradu¿çãocrltérlos

SUB(IJESITO 6: Plano de Açåo - Identlficação de riscos à imagen

b) Relevãnciâ e pentinência dos itens apresentados com
exercício criativo

Boå lógic¿ e clareza d¿ exposiçâo

Boå reÌevância e pertinênciã dos j,tens apresentados

5,6ø

0: não atende
1 a l: ãtende pouco

4à6:¿tende

7â8-åte¡debem
9a1ø-âte¡de.on

a) Lógicê e clareza da exposição.;

lu<ttçtcâtlvårÉDnGraduaçãoCritérlos

SU8{¡iESITO 5: Plano de Ação - Oportunidade de mfdiâ positlva
d) Aeilidade e eficácia das medidas âdotadas

c) Relevånciâ dos resultãdos âpresentados

b) Consistênciã dâs relações de cãusa e efeito entre
pnoblena e proposta de solução apresentadâ;

ótima exposição com c1âreza e lógicã
Apresentou ótima consistência nå relação de caus¿ e

efeito entne problemå detectado e proposta de soluçãa

DemonstTou resultados coñ ótima relevánciã, além de
ótima agilidade e eficácia nas medidas propostås

3,4ø

ø: não àtende

1 a 2: ãtende pouco

3 å 4: ãtende bem

5: åtende com excelènciâ

a) Lógica e cl.areza da exposição;
Greduãaãô rÉDrÂc.lté.los

SUBOITES¡TO 4: Plano de Ação - tiateriais a serem produzldos

d) Aeilidade e eficácia dãs nedidas adotâdas

c) Re]evâncj.a dos resultados apresentadosi

b) consistência das relações de caus¿ e efeito entre
problema e proposta de solução apresentåda;

ótima exposição com c1årezã e lógicã

Apresento! ótimå consistènciâ na refåção de causa e
efeito entre problemå detectado e proposta de soluç¡c

Demonstrou resultådos com ótiúâ relevância, além de
dtima ãgilid¿de e eficácia dås medidãs pnopostås

3,6ø

O: não ãtende

1 å 2: ¡tende pouco

3 a 4: atende
>: åtenoe com

a) Lógica e cl.areza dâ êxposição
f,ustlflc¡tlvarÉDrac.lténlos

SU3(IJES¡TO 33 P¡ano de Ação - Açðes a seren dêsenvolvidas pela contnatada

d) ABilidade e eficácia dâs medidas adotâdas

c) Relevåncia dos result¿dos apresentàdos;

b) Consistência das relações de cãusa e efeito ent.e
problena e proposta de solução apresentada;

ótima exposição com cIàrezå e l.ógicã

Apresentou ótimå consistência na nelãção de causå e
efeito entre problema detectådo e proposta de soluçâc

Denonst.ou resultados com ótíma relevância, além de
ótimå ågilidade e eficácia das medidas apresentãdås

7,2ø
748-âtendebem

9 a 10 : atende com

ø: não atende
1 â 3: atende Þouco

4a6-atende
mediånãmente

a) Lógica e c1ãreza da exposição;
lustlfl.dlv¡}|ÉoraGaaduà(ãoCrlté¡los

SUBqrESlTo 2: Plano de Ação - EstFatégla de Relacionamento cofi a llfdla

c) Relevãncia dos resultados ãpresentados

b) consistência dãs relâções de causa e efeito entre
pnoblema e proposta de sol.ução apnesentådê;

Bo¿ exposição coñ clareza e lógicâ

Apresentou boa consistênciã na relåção de câusa e
efeito entre problema detectãdo e propostâ de solução

Apresentou boa relevånciã dos resultådos.

6,øø

7a8-atendebem
9 a 10: åtende com

ar¿al Ân.ì i

4a6: atende
medi¿namente

ø: não ðtende
1â3-atendepouco

a) Lógica e clareza de exposição;

l0stlfl.*lvå¡rÉDraGraduacãoCrlté.los

fuguEsllo 1: Raciocinio Básico

QUESITO 1: PROpoSTA PARA O TEtlA DO EXERCÍCIO CRTATIVO
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