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LICITANTE: FSB DIWLGAçÃO LTDA.

Tãbel.å Própria5,øødeøa5regrås dos itens 4.1ø e 4.11Cálculo ãritimético com

Crlté¡tos

QUESITO 3: QUALIFICAçÃO DA EQUIPE DE PROFI5SIOÍ\¡AI5

c) ReLevåncia e pe.tlnència dos itens ãpontados

b)CLareza, conci.são e objetividade dos textos;

ótLmâ exposj.ção com cl¿rezâ e lóglca

Apresentou ótime concl.são, cl.âaeza e objetlvidadê dos
textos

Denonstrou ótiña relêvância e pe.tinèncj.ã dos itens
åpresentados

12,4ø

1¿3-etendenuito
DOUCO

4a6 ãtendepouco

7 å 9 ¿tende
nedlânamente

10 ã 13 - etende bem

14 â 15 - atende (om

excelénc1å

a) Lógic¿ e cla.eza da exposição;

VEICULADO EI4 ]ORNAIS
E EÍiIISSORAS DE TELEVISÃO

DE IIiIAGE¡I DO

b) Relevância e pertinência dos itens apresentados coñ
exercicio c.i.ativo.

ótima lóßice e clãreze då exposição

Ótlma relevânciã e pentlnência dos itens ap.esentaclos

8,4ø

1 ¿ J: âtende pouco
4¿6:âtende

7å8-atendêbef,

a) Lógica e clareza de exposição:

b) Relevåncia e pe.tlnênci.a dos itens apresentados com
exercício c.iativo.

ótlna lógica e clareze da exposição

otlna.elevånciâ e pertlnêncie dos ltens åp.e9entådos

8,8ø

0: não âtende
1 å 3: àtende pouco

4a6:åtende

7a8-¿tendêb€h
9 a l€ - atende con

a) LóEicà e cla¡eza da exposição;

das nedidãs adotadâs.d

Rel.evåncia dos resultådosc

b) Consistência das reLaçôes de causa e efelto eñtre problena
e proposta de solução apresentada;

Ótima exposição com clåreza e Iógica
Apresentou ót1ma consisténcia ne relâção de câuse e
efeito entre p.oblena detectado e propostâ de soì.ução

Denonst.ou resultådos com ótime relevånciå, âlém de
ótime agilldede e eficáclã nas ñedldas propostàs

412ø

3 å 4: etende bem
5: elence con

ø: nåo atende

1 å 2: atende pouco

¿) Lógica e clareza da exposlção;

d) ACiLidade e eficácla das medldas adotadas

c) Relevåncia dos nesultàdos apresentados;

b) Consj.stênci¿ das relações de c¿usa e efeito entre probl.ema
e proposta de solução apresentadã;

Ótima exposição com clâreze e lógice

Apresentou ótimâ consistênc1a nâ.elação de câuse e
efelto entre probleña detectedo e proposta de solucão

Deûonstrou resultados com ótlma relevåncia, âIém de
ótima atilidade e eficáclê das medldâs propostas

4,4ø

0: não atende

1 ã 2: atende pouco

3 â 4: atende

5: åtende co0

a) Lógicà e claneza da exposição;

d) agilidade e eficáciå das medidas adotadas.

c) Relevåncla dos .esultados apresentados;

b) Consistêncla das relações de causa e efeito entre problema
e propostâ de solução ap.esentada;

ótine exposição com clareze e IóBicâ

Ap¡esentou ótLmâ (onslstênci¿ na aê1acão de causã e
efeito entre probl.enâ detectado e p.oposta de solução

Deûonstrou resultedos con ót1ñâ relevánciâ, ¿lém de
ótima âgllidade e eflcácia das medidas âpresentâdes.

8,6ø
7â8-atendebem
9 a 1ø : atende com

I â 3: atende oouco

4ð6-ãtende
medlanãñente

a) Lógica e clareza da exposiçào;

c) Relevåncia dos resultados apresentados

e proposta de solução apresentadaj
b) Consistência das relações de causa e efelto entre probleña

ótima exposj.ção con clãreza e 1ógica

Apaesentou ótima consistêncÍà nâ relaçåo de causã e
efeito entaê problemâ detectado e proposta de 5o1ução

Ótlme relevãnciã dos resultados

8,6ø

7e8-atendebem
9 a 1øi atende cor

0: não ãtende
1a3-åtendepouco

4¿6: atende
nêdienamente

ã) Lógica e clâneza de exposlçãoj

QUESITO 1: PROPOSTA PARA 0 tEfita Do ExERcÍcIo cRraTrvo
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