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Cálculo aritimético con base nas regras dos itens 4.1ø e

QUESITO 3: QUALIFICAçAO DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS

c) Relevåncia e pertlnêncía dos itens apontãdos

b)Clãreza, concisão e objetividade dos textos;

Ótimâ exposição com clareza e lógj.ca

Apresentou ótima concisão, clanezâ e objetividade de
textos

Demonstrou ótlna releváncia e pertinência dos itens
apontados

Lø,øø7 ¿ 9 atende
mediånañente

1ø ã 13 - atende beñ

14 a 15 - åtende con
excelènciâ

6: nåo ãtendê
143-atendenuito

oouco
4ã6 âtêñdepouco

a) Lógica e cfareza d¿ exposição;

QUE5ITO 2: PUBTICADO E/O{' VEICULADO EI,I ]ORNAISDE

E EIIISSoRAS DE TELEVISÃo (Anexo III

b) Re1evåncia e pertlnência dos ltens apresentãdos con
exercicio criativo.

Ótimã lóg1ca e clareza da exposição

ótima relevånciã e pertlnência dos itens âpresentådos

g: não âtende
1 å 3: atende pouco

4â6iãt€nde

7a8-atendeben
9 â 1ø âtende com

7,2ø

a) Ló€lca e clareza de exposlção;

b) Relevåncia e pertinência dos itens apresentados com
exercicio crlatlvo

d) Agilidade e eficãcia das nedidas adotadas

ã) Lógica e clareza dã exposlção;

c) Relevåncia dos resultados apresentados;

b) Consistência das relaçôes de causã e efeito entre
problema e proposta de solução apnesentada;

Ót1mã exposição cofi c1ãreza e lógicà
Apaesentou ótina coñsisténcla na rel,åção de càusa e efelto
eñtre problena det€ctôdo e propostà de solução

Demonst¡ou resultådos com ótimâ relevância, ¿Iém de
ótimå ågi.lidade e eficácia nas redldas propostas

ótimã lógica e clarezâ da exposição

ótima relevância e pertinênciã dos itens ãpresentados

7,6ø

3,6ø

ø: não atende

1 a 2: atende pouco

3 a 4: atende bem

5: atende com

Oi não etende
1 a 3: atende pou(o

4 a 6: âtende

7ea-ãtendêbêñ
9 å 10 - åtendè .Õñ

a) LógÍca e clareza da exposição;

d) Agilldade e eficáciã das nedidãs adotadas

c) Relevâñcla dos resultados ãpresentados;

b) Consistència das relações de causa e efelto entre
pnoblenã e p¡oposta de solução apresentada;

d) Agilidãde e eficácia das ñedldas adotadãs

a) l-ógica e clãreza da exposição;

c) Rel.evåncia dos resultados apnesentados;

b) Conslstêncla das relaçöes de causa e efeito entre
problema e pnoposta de solução apresentadai

ótima exposj.ção com c1årezð e lógicâ

Apresentou ótima consistênciâ na relação de cãusa e
efeito ent¡e problemã detectãdo e p.oposta de

oeftonstrou ¡esultados com ótima relevånciã, aIém de
ãgilldåde e eficácià dãs medidâs åpresentãdas.

ótina exposição coñ clârezã e lógica

Aprêsentou ótima consj.stência na relaçåo de causà e
efelto entre problema detectado e proposta de

oemonstrou ótiña relevånci¿ com resultðdos, aléú
ótima ågIlldade e eficáciå das nedidãs àdotadas

3,6ø

7,2ø

1 a 3: ãtende oouco

4a6-âtende
f,edianamente

7a8-atendebem

9 a 10 : àtende com

e: nåo ãtende

1 a 2: ãtende pouco

3 a 4: ðtende
5: atende com

â) Lógica e clareza da exposlção;

c) Relevånciâ dos resultados apresentados

entrecausã e

80å exposição com clarezå e 1ógicã

Apresentou boâ consl9têncla na relâção de causå e efelto
entre problêoê detectàdo e propostå de solução

Apresentou boa relevånclâ dos resultðdos

6,8ø

0: não atende
1ã3-atendepouco

4a6: åtende
mediãnanente

7å8-ãtendebem
9 è 19: ãtende côm

a) Lógica e clareza de exposj.çåof

QUESITO 1: PROPOSTA PARÄ O TEIIA DO EXERCÍCIO CRIATIVO
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