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LICITANÍE: A4 HOLOFOTE COMUNICAçÃO LTDA

MEMERO DA COMISSÃO: PAULO

@æ6i&*Ér¡@

Ass

68,99

a) Lógica e clereze de exposi.ção;

b) Consistência dâs releçðes de causa e efeito entre
desafio e proposte de soLução ap¡esêntadej

c) Relevåncia dos resultados apnesentados

êxcelèncie

Notafiáxime:0e10

0: não etende
1 â 3: atende pouco

ã 6: atende nedianameñte

7 e 8: åtêndê b€m

7ø,øø

a) Lóglcâ e clåreza de exposição;

b) Consistèncie des relações de cãusa e efeito entre
desafio e de

Relevåncia dos resultados

d) Âgilldãde e eflcácia das medides adotadas.
excelênciâ

llotâ11áxime: øa1ø
0: não atendê

I e 3: ãtende pouco

4 a 6: etende ñedi.anãmente

7 a 8: åtende bem

Lø,øø

e clereze de

b) Consistència das relações de câusa e efeito ent.e
desãfio e p¡oposta de solução âpresenteda;

c) Relevâncie dos .esultâdos apresentedos;

d) Agllidade e eficácia das hedldãs âdotadas.

NotaMáxifiâ:6ã5

ø: não åtende
1 à 2: atende pouco

3 e 4: âtende bem

S: atende coñ excelència

5,øø

e) Lógi.ca e clareza de exposição;

b) Conslstêncla das .e1ações de câusa e efeito êntre desafio

c) Relevânc1a dos resultedos apresentados

d) AEilidede e eficáci.a das medides edotadas

Not¿üáxinâ:øa5

ø: não âtende
1 a 2: atende pouco

3 e 4: atendê bem

5: âtênde com excelênc1a

5,øø

a) Ló81ca e <låreza de exposição;

b) Relevância e pertinênclå dos itens apresentâdos com a
atuãçåo do óngão desc.lto no exercício crlatlvo

9 a 1ø: âtende com

NotâMáxlma:øa1ø
0: não ãtende

1 e f: ãtênde oouco

4 a 6: ãtende medlanamente
7 a 8: âtende bem

7ø,øø

â) Lógica e clareza de exposição;

b) Re]evåncia e pertinênciâ dog ltens apresentados com a
atuação do órgão conslderado no exerclcl.o criativo.

4 a 6: ãtende oediðñaßente

Notâiláxlma:9a1€
ø: não êtende

1 â ?. :f.ndÞ ñô¡r.ô

7 a 8: àtende ben
9 e 1ø: âtende com

rø,øø

a) Lóticå e clareza de exposição;

b) Clere¿ã, concj.são e objetlvtdade dos textos;

c) Relevánc1â e pe.t1nência dos .esuttðdos apresentâdos.

Notafráximarøe15
ø: não êtende

1 e 3: atende muito pouco

4 a 6: atende pouco

7 a 9: atende medienañente

1ø a 13: åtende beo

14 a 15: àtende com

excelênciâ

L5,øø

qrEsrTo 3: ouaLlFlcacÃo pA EotlpÉ pÉ pRoFISsIoNAIs (o a 5 pontos)

CáIculo åritimétlco com base nas regrãs dos itens 4.1ø e 4.11 NoteMáxLma:0a5 1,99
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56,54
LIC]TANTE: APPROACH COMUNICAçÃO INTEGRADA LTDA.

I.IEMBRO DA COMIS5ÃO: PAULO

DE

â) LóBicâ e clârezâ de exposição;

b) Consistênci.a dâs relações de cãuse e efeito entre
desåfio e proposte de sol.ução apaêsentâda;

c) Relêvâncla dos ¡esultedos epresentados.

Not¿Háxime:øe1ø

ø; não etende
1 a 3: atende pouco

4 a 6: åtende medianemente

7 e 8: atende bem

9 a 1ø: atende com

excel.êncla

7 ,øø

à) Lógica e clareze de exposição;

b) Consistència das rel.¿ções de ceuse e efeito ent¡e
desefio e de

c) Relevån(iâ dos resultêdos

d) Agilidãde e efi.cácla das medidas ¿dotades

NotãMáxima: øa1ø

0: não ãtende
1 a 3: atende pouco

4 a 6: atende medianeñente

7 a 8: atende bem

9 â 1ø: atende com

a,øø

e cl.a.eza deå)

b) Consistênc1â dâs relações de causa e efel.to entre
desafio e proposta de solução apresentada;

c) Relevånci¿ dos resultådos apresentados;

d) AEllidade e eficácia das nedidas ãdotades

Notailáxime:øâ5

0: não åtende
1 a 2: atende pouco

3 a 4: åtende beû

5: âtende con exceÌênclâ

5,øø

å) Lóg1câ e cIðreza de exposição;

b) Consistêncla das relaçõer dê causa e efeito entre desafio
de

c) Relevânciã dos resultãdos apreseñtados;

d) ÁgiLidade ê eftcáclâ des medidas adotâdas.

Notaltláxima:øas

0: não atende
1 a 2: atende pouco

3 a 4: atende bem

5: atendê com excelênciå

5,øø

a) Lógica e clereze de êxposição;

b) ReLevåncia e pertinêncla dos itens apnesentados con a
etúeção do órgão descrito no exercicto criativo .

Notåfláxima:øa1ø
0: não âtende

1 a 3: ãtendê oouao

4 e 6: atende nêdianamente
7 a 8: atende bem

9 â 1ø: atende com

7 ,øø

e) Lógica e c1ârezâ de exposição;

b) Rel.evãn<lâ e pertinèncie do' itens apaesentados con e
etueção do órgão congideredo no exencfclo criativo.

4 å 6: atende medianamente

7 a 8: atende bem

9 å 10: âtende com

Notâfráxima;øa1ø
øl não atende

1 â ì. ¡t.ñi. n^il.^

a,øø

a) Lógica e cl¡.ezã de exposição;

b) Cla¡e¿a, concisão e objetj.vidade dos textos;

c) Re1evåncia e pertinèñcla dos resultados ãpresentados

Not¿Máximã:€a15
ø: não âtende

1 ã 3: etende nuito pouco

4 å 6: etende pouco

7 a 9: àtende medianamente

1ø a 13: åtendê bêñ

14 a 15: âtende com

excelênciâ

72,øø

ouEsITo 3: ouaLrFrcAcÃo DA EoutpE pE pRoFIssIoNnIs (ø â 5 pontos)

Cá1culo ¿.itinétlco com bãse nas regnãs dos itens 4.1ø e 4.11 NotaMáximà:øås 4,54
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44,r4

LICITANTE: ATTACHÉE DE PRESSE COMUNICAçÃO LTDA.

MEMBRO DA COI.IISSÃO: PAULO

a) Lógica e cla.eze de e¡Dosição;

b) Conslstência das reLeções de causa e efeito entre
desafio ê proposta de solucão apaesentâda;

a) Rêlevåncia dos resultaclos apresentados.

7øNota Máxinå: ø â

ø: não atende
1 a 3: âtende pouco

ð 6: etende mediånañêntÊ

7 â 8: ätendê bem

9 a 1ø: atende com

excelênc1â

7 ,øø

a) Lógica e clarezâ de exposição;

b) Consistêncj.a das relações de cãuse e efeito entre
desâflo e de

ReÌ.evãnc1ã dos resultådos

d) Aeilidede e eficácla das nedidas adotedas

Notel'láximã: øã10
ø: não atende

1 ã 3¡ etende pouco

4 a 6: ãtende medianaúente

7 a 8: atende bem

9 a 1øi atende com

excelênclã

6,øø

e <1ãrêza de exposição;

b) Consistêncie des re1âções de causa e efelto entre
desafio e p¡opost¿ de solução åpaesentad¿;

c) RelevåncLâ dos resultedos apresentados;

d) A8ilidede e efi.cáciâ das medides adotadas

Notaüáxine:øa5

0: não ãtende
1 a 2: etende pouco

3 å 4: åtende beñ

5: atende com excelência

J,øø

a) Lógica e cla.eza de exposição;

b) Consistêñcia das releções de causã e efeito entre desafio
e de

c) Relevânciâ dos resultados epresentados;

d) Agi1ldãde e eficáciå des medldas adotadas.

NoteHáxima:øâ5

ø: não atende
1 a 2: etende pouco

3 a 4l åtende bem

5: åtende (om excelência

3,øø

a) Lógicâ e clãrezå de exposição;

b) Relevância e pertÍnênclê dos itens apresentados com a
âtuação do órgão descrito no exercício crietlvo

9 å 1€: âtendê com

NotâMáxlmã:øe10
ø: não ãtende

1 â l: ãtendê oôu.ô

4 a 6: âtende medi.ananente
7 â 8i ãtende ben

6,øø

a) Lógica e cIãreze de è¡Dosição;

b) ReÌevân(ie e pertlnéncia dos itens apnesentados coo a
àtuâção do órgão considêaedo ño exercÍc10 crlativo.

4 a 6: atende mediånenente

Noteiláxina:øa1ø
ø: não âtende

1 ã l' ¡tañdá ñÂ".â

7 å 8: âtende bem

9 ã 1ø: etende con

6,øø

a) Lógicã e clareze de exposição;

b) c]ãreze, concisão e objetivldede dos textos;

c) Relevânciâ e peatlnência dos resultedos apresent¿dos

Notal4áxima:øâ15
ø: não êtende

1 a 3: ãtende muito pouco

4 e 6: atende pouco

7 a 9: âtende medi¿namente

1ø a 13: âtende bem

14 a 15: atende com
êxc€tênciâ

9,øø

o|.ESITO 3! OUALIFICACÂO DA ÉOUIPE DÊ PROFXSSIOi¡AIS (O a 5 pontos)

Cálculo ãritimético coñ bâse nas regras dos ltens 4.1ø e 4,11 NotaMáxina:øâS 4,L4
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LICITANTE: C A DA SILVA . IRIO

IiIEMBRO DA COI.IISSÃO: PAULO Ass

45,45

a) Lóglca e clareza de exposlçãoi

b) Conslstêncla das relações de causa e efelto entre
desaflo e p.oposta de solução ãprêsentadãi

c) nelevåncla dos resultados âpresentados

l¡ota¡4áxlna:0a10

ø: não ãtende
1 a 3: ãtende pouco

4 a 6: atende

7 â 8: etênde ben
9 a 1ø: atende com

excelêncla

6,øø

a) Lógl.ca e clareza de exposlçãoi

b) Conslstêncfa das ¡elações de causa e efel.to entre
de3eflo e de

Relevância dos resultãdos

d) Agfltdade e eflcáclâ das ßedidas adotadas.

t¡otal'láxinã: AalO
0: não atende

1 ã 3: atende pouco

4 a 6: âtende mêdla¡åmênte

7 a 8: ðtende ben
9 â 10: etende com

7,øø

a) Lógica e cla.ezâ dê êxposlção.;

b) Consr.stênc1a das relações de c¿usa e efelto entre
desãf1o e proposta de solução apresentadãi

c) Relevåncia dos resultâdos

d) Âgtlldade e eflcácia das ñedl.das adotãdas.

l'¡otatláxtna:0as

ø: nåo atende
1 a 2: atende pouco

3 a 4¡ atende beñ

5: atende cq exce¡.êncla

t,øø

a) Lógfca e clã¡eza de exposi.ção;

b) Conslstêncta dðs relações de causa e efelto entre desaflo
de solução

Rel,evância dos resultados àp.esentadosi

e eflcácla das nedidãs ãdotadasd)

l{ota¡,|áriña:0as

0¡ não atende
1 â 2¡ åtende pouco

3 â 4: atende beñ

5: ãtende con excelêncla

Jr@

a) Ló8lca e clareza de exposlçãoi

b) Relêvånci,a e pertlnêncla dos ltens âpaê3entados com a
atuação do órgão desc¡i.to no exe.cfclo criatl.vo .

Notal.láxIña:9a10
ø: ñão atende

1 a 3: atende oôuco

4 a 6¡ atende medianañente
7 a 8r atende ben

9 a 1ø: âtende com

6,øø

a) Lóglca e clareza de exposlção;

b) Relevância e pertlnêncla dos ltens apresentãdos con a
ãtuação do ó.9ão co¡slde¡ado no exercfcl.o crlãtlvo.

l{otal,láximã:ae1a
0¡ não ðtende

1 â 1. âf.ñdÞ .^r.ô

7 a 8: atende ben
9 a 1ø: atende com

6,øø

a) Lógica e clðreza de exposi.ção;

b) Cla¡eza, conclsåo e objetividade dos tertos;

c) Rel.evâncla e pertlnènclâ dos rcsultados àpaesentâdos.

NotaÍáxtfrâ:0e15
ø: não âteñde

1 a 3: atende nulto pouco

4 a 6: atende pouco

7 ð 9i atende ñedi.anamente

1ø a 13: atende bem

14 a 15: ãtende coñ
exceléncla

lL,øø

Cálculo ãrltlñétiqo com base nas regras dos itens 4.10 e 4.11 Notâüáxina:øa5 3,45
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LICITANTE: FSB DIVULGAçÃO LTDA.

MEMBRO DA COMISSÃO: PAULO Ass

DE

å) Lógicã e clareza de exposição;

b) consistêncla das relãções de causa e efeito ent¡e
desafio e proposta de solução ap.esentada;

c) Relevåncie dos resultâdos apresentedos

NotãMáxima:øâ1ø

ø; não etende
1 â 3: ãtende pouco

4 a 6: etende medianamente

7 a 8: etendê bem
9 e 1ø: âtendÞ con

excelência

9,øø

e) Lógica e clârêza de exposiçãoj

de
das relações de câusa e efeito entre

Relevåñcia dos resultados

d) Aeilidade e eficácia das medidas ådotâdas.

Notaüáxime: øatø

ø: não etende
1 e 3: àtende pouco

4 ã 6: etende nedianamente

7 ã 8: ãtende bpm

9 a 10: âtende con

a,øø

e) Lógicâ e clarezå de exposi.ção;

b) consistêncla das reLações de câusa e efeito entre
desefio e proposta dê solução ap¡esentada;

c) Relevânc1a dos aesultâdos apresentãdos;

d) A8llldãde e eficácia das medidas ãdotadas,

NoteMáximâ:øa5

0Ì não atende
1 a 2: ãtendê pouco

3 â 4: âtende bem

5: åtende con excelênc1â

4,øø

ã) Lógice e cla¡e¿â de expogição;

b) Consi5tência das aelãções de causa e efeito entre desafio
de solução

c) Relevânciå dos resultados apresentedos;

d) A8lll.dade e eficácie das nedldas adotâde5

Notaüáxiñe:øa5

ø: não atende
1 a 2l atende pouco

3 å 4: atende bem

5: atende com excelênclð

4,øø

â) Lógicã e clareza de exposição;

b) Relevåncið e pertinênclâ dos itens apresentados com e
etueçåo do órgão descrito no exercÍcio cr1âtj.vo

excelêncIe

NotaMáxime:øê1ø
0: não âtende

1 â 3: etende oôúco

4 ã 6: atende medlânâmente
7 â 8: atende beñ

Lø,øø

a) Lógica e clerezã de exposição;

b) Re1evåncia e pertinência dos ltens apresentâdos com ¡
atuação do ó.9ão conslderado no exerclclo criatÍvo.

4 a 6: etende mediånåmente

Notâiláxina:øa1ø
ø: nåo atende

1 â l. :+añlô .^".^

7 a 8: âtende bem

9 a 1ø: etende con
êxcelência

a,øø

â) Lógica e clãrezã de exposição;

b) Clarezå, concisão e objetividade dos textos;

c) Relevâncj.a e pertlnènciã dos resultâdos apresentados

NotaHáxima:0a15
ø: não etende

1 a 3: etende nuito pouco

4 e 6: atende pouco

7 a 9: atende medianamente

1ø e 13i atende bem

14 e 15: atende com

excelênciâ

72,øø

ouEsIlo 3! oualxFlcAcÃo pA EouIpE DE PROFTSSIONAIS (ø ð 5 pontos)

Cálculo aritínétlco com bãse nas regrâs dos itens 4.1ø e 4.11 NoteMáxlna:øã5 5,øø
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LICIÍANTE: IN PRESS ASS. IMPRENSA E COM. LTDA

MEMBRO DA COI4ISSÃo: Paulo

ø-€rcþreøø{tú,
re¡t*[tlMÐ

Ass.:

59,79

e) Lóglca e clârezâ de exposlção;

b) Consisténci.â das reLações de cause e efelto entre
desâflo e proposta de solução âpresentadaj

c) Rel.evånciê dos resultedos åpresentados,

NotaHáxifra:øâ1ø

ø: não atende
1 a 3: âtende pouco

4 a 6: atende nedlãnâmênte

7 ã 8: ãtende bem

9 a 1ø: atendê com

excelêncla

a,øø

a) Lóglcâ e clârezâ de exposlção;

b) Consistènciâ das relações de ceuse e efel.to entre
desâfio

Relevância dos resultedos

d) Agilidade e eficáclã das medidas êdotadas.

Notaüáxinã: øa10

0: não atende
1 a l: atendê pouco

4 a 6: atende medianãmente

7 a 8: ãtende bem

9 a 10: atende com

a,øø

a) Lógicã e cI¡reza de exposlção;

b) Conslstêncla das releções de causa e efeito entrê
desaflo e proposta de solução ãpresentada;

c) Relevåncle dos resuLtados apresentados;

d) Agi¡.idãde e eflcácie das nedidas edotedes.

NotâMáx1na:Aã5

0: não âtende
1 a 2: ãtende pouco

3 a 4: atende ben

5i atende com excelênclâ

s,øø

ã) Lógica e cla¡eza de exposição;

b) consistêñcla das relações de câusa e efeito entre desafio
de

c) Relevånci.e dos resultados ap.esentados;

d) Atilidede e eflcácla das nedldas adotadas

NotâHáximã:¿as

A: não âtende
1 a 2: åtende pouco

3 a 4: ¡tende ben

5: atende com excelènc1a

5,øø

a) LóEica e clerezå de exposição;

b) Rel.evân(j.a e pertinêncla dos itens apaesentados com a
ãtueção do órgão descaito no exercÍcio crietivo .

Notafráxima:âålø
0: não etende

1 â 3: atende oouco

4 a 6: ãtende nedianemente
7 ¿ 8: atende bem

9 ã 1ø: atende com

excelênci¿

a,øø

a) Lótica e cla.e¿a de êxpo5ição;

b) Re1evâncj.a e pertlnência dog ltens apresentados coD ð
atuação do órgåo considerado no exercfcio criatl.vo,

4 å 6: etendê nedlãnâmentê

Notailáximã:øa1ø
ø: não atende

I â 1. âf.ñdÞ ñ^r.^

7 å 8: âtende bem

9 a 1ø: eteñde com

9,øø

a

a) Lógice e clarezâ de exposi.ção;

b) clå.eza, conclsão e objetividade dos textos;

c) Relevâncla e pertinência dos resultados âpresent¿dos

Notãfláxina:øa15
ø: não atende

1 a 3: âtende muito pouco

4 ã 6: atende pouco

7 â 9: ¿tende ñediânâmente

1ø a 13: atende bem

14 â 15: atende coô
exceléncia

L2,øø

QUESITO 3: OITALIFICACÃO DA ËO{rIpE DE PROFISSION/TTS (ø a 5 pontos)

CáIcu1o aritimético (om base nas regras dos ìtens 4.1ø e 4.11 NotaHáximã:øa5 4,79
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LICITANTE: PARTNERS COMUNICAçÃO INTEGRADA LTOA

I'IEMBRO DA COI'IISSÃO: PAULO

ã) Lóglcâ e cl.areza de exposiçãof

b) consi.stêncla das reLâções de cðusa e efeito entre
desafio e propo5te de solução apresentadaj

c) Relevâncla dos rerultâdo9 epresentedos

excelèncie

NotãMáxinâ:øâ1ø

ø: não atende
1 ã 3: etende pouco

¿ 6: etende ñedlanâmente

7 a 8: atende beñ

6,øø

a) Lógica e cLåreza de exposl.ção;

b) consistêncÍâ des.elações de câusa e efeito entre
desafio e de

Relevåncia dos .esultados

d) AEilidade e eficácie das medtdãs adotad¿s.

NotâHáxim¿: oå1ø
ør não âtende

1 â 3: âtende pouco

4 â 6: atende medi.anamente

7 ê 8: atende beñ
9 â 1ø: atende com

a,øø

e clareza de exposição;

b) Consistêncie der relações de câusa e efeito ent.e
desafio e propostâ de solução êpnesentadã;

c) Relevånc1a dos resultados ãpresentâdos;

d) a8llidade e eficácia das ûedldãs adotadas,

Notàüáxime:øã5

ø: não ãtende
I a 2: atêñde pouco

3 e 4: ãtende bem

5: åtende com exceléncla

4,øø

ã) tóEicã e clereze de exposicåo;

b) Consistêncie des ¡eleçõe' dê câusa e efeito entre desafio
de soLução

c) Relevâncla dos ¡esuLtãdos åpnesentados;

d) Agil.idade e eficáciã das ñedidãs adotadas

Notåüáximâ:0es

0: nào atende
1 a 2: atende pouco

3 a 4; âtende bem

5: atende (om excelència

4,øø

ã) Lógice e clareze de e¡poslcão;

b) Relevânctâ e pertinèncie dos itens âpresentâdos com e
åtuação do órgão descrlto ño exercício crietlvo .

NotaMáximå:øâ19
ø: não atende

1 â 3: at€nde oouco

4 à 6: etende oediânãmente
7 a 8: atende bem

9 a 1ø: atende coñ

8,øø

e) Lógica e cl.areza dê exposição;

b) Releváncia e pe.ti.nência dos itens åpreseñtãdos com a
åtuåção do órgão conslderado no exercÍcio crlativo.

Notåüáxiñe:AaÌø
ø: não ãtende

1 a 1. :tañdô ¡.',.^

4 a 6: atende mediananente

7 a 8: êtende bem

9 a 1ø: âtende com

a,øø

a) Lóglca e clareza de exposlção;

b) Clâre¿â, concisão e objetividade dos textos;

c) Relevånc1a e pertinêncie dos.esultados apresentâdos.

NotaMáximâ:øã15
e: nåo etende

1 a 3: etende multo pouco

4 å 6: âtende pouco

7 a 9: atende medlânâmeñte

1ø â 13: atende bem

14 ¿ 15: åtende com
excelénciå

7ø,øø

oUESITO 3¡ oUALIFICACÃO DA ÊQUIPE DE PROFXSSIOi¡AÍS (ø a 5 pÕntos)

Cálcu¡.o aritimético com bese nas regrâs dos itens 4.1ø e 4.11 NotaMáxinâ:øa5 4,22
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ã) Lógica e clareza de exposlção;

b) Conslstênciã dãs rel.eções de causa e efeito entre
desâflo e proposte de solução ðpresenteda;

c) Re1evância dos nesu¡.tados apresentados

exaelêncie

NotaÍáxina:øaIø

A: não atende
1 e 3: atende pouco

4 a 6: atende mediânahente

7 à 8: at€nde bem

9,øø

a) Lógice e clãreze de exposição;

b) Consj.stêncla das relações de causa e efeito entre
desãfio e de

c) Relevânclâ dos .esultados

d) Agi¡.idade e eflcácla das medides edotadas.

Notaüáximâ: ø¿1ø

ø: não atende
1 a l: àtende pouco

4 e 6: atendê nedienemente

7 ¿ 8: âtende ben
9 a 1€: ãtende con

9,øø

e) Lóg1ca e clare¿a de exposj.ção;

b) Coñsistência das relações de câusa e efeito entre
desafio e proposta de solução âpresentada;

c) Relevâncie dos resul.tãdog apresentados;

d) Agilidade e effcácl.a das medidås edotâdas.

NotaMáxiña:¿e5

ø: nào etende
1 a 2: atende pouco

3 ã 4: ãtende bem

5: atende com excelência

4,øø

å) Lógice e clârezã de exposição;

b) Consistêncie des relâçõe5 de causa e efelto entre desafio
e de

c) Relevànciã dos .esuItådos apresentados;

d) Agilidade e eficácia des medidas âdotâdâs

Notaüáxinâ:øå5

ø: não etende
1 a 2: atende pouco

3 â 4: åtende beû

5: atende côm excê1ênciâ

5,øø

a) Lógica e clareze de exposição;

b) Relevância e perti¡ênciå dos itens ap.esentados con a
âtuação do ó.9ão descrlto no exe.cÍclo criatj.vo

9 a 1B: atende com

NotaMáximâ:0å1ø
ø: não atende

1 a 3: etende oôuco

4 a 6: atende nedlânânentÞ
7 e 8: âtendê bem

a,øø

â) Lóglca e clareza de exposicão;

b) Relevânciã e pertlnênciã dos itens apresentados com e
ãtuaçåo do órgão considenado no exercício criatlvo.

4 a 6: atende nedlananente

NotâMáxima:øa1ø
A: não atende

1 â 1. ãfÞnd. ññÍ.^

7 a 8: atende ben
9 a 10: ãtende com

8,øø

a) Lógica e cl.a.eza de exposi.ção;

b) Clðrez¿, concisão e objetividade dos textos;

c) Relevâncla e pertinència dos resultados apresentâdot

Not¿Máxima:øà15
ø: não atende

1 ð 3: âtende nuito pouco

4 ¿ 6: ãtende pouco

7 a 9: etende mediånaf,ente

1ø ê 13: atende ben

14 a 15: atende com

exceléncla

72,øø

ouEsITo 3: oUALIFTCACÃO DA EOUTPE pE PROFISSIONÀIS (ø a 5 pontos)

Cálculo år1tinético com bâse nas regras dos itens 4.1ø e 4.11 NotaHáx1mã:øa5 4,46


