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lustificativa da Avaliação da Pnoposta Técnica
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QUESITO 1: PROPOSTA PARA O TÊMA DO EXERCICIO CRIATIVO

SgruElMl3 RaciocínioBásico
critér10s Grãdúãcão ilÊDta 1u<tt f{.âttvã

a) Lógica e clareza de exposição

b.) Consrstencra das relaçoes cle causa e efeito entre pnobLema
ê ñ.^ñô<ir /o <a1,,¡ãn rñFô<ôñt.d.

c) Relevåncia dos resultados ap¡esentados

ø: não atende
1al-atendepouco

4a6: atende
ûedianañente

7å8-atendebem
9 a 1ø: atende com

7,øø

Ótima exposição con claneza e lógica

Apnesentou ótima consistència na aelàção de causå e
efei.to entre problema detectado e p.oposta de solução

Apresentou ótimå reÌevânciå dos .esuntados

SUBOUESITO 2: Plano de Ação - Estnatégia de Relacionamento com a frlÍdla

C.ltérlos Grãduãcão rÊDta lusttftråttvã
a) Lógica e clareza da exposlção;

b) Conslstência dês relações de causa e efeito entre pnoblemê
e Drooosta de solucão aoresentada:

c) Relevâncla dos resuLtados apresentados;

d) Agilidade e eficácia das medidas adotadas

7a8-atendebem

9 a 10 : atende com

9: nåo åtende
å 3: åtende oouco
4ã6-ãtende

medianamente 6,4ø

80å exposição coñ clâ.ezã e lógica

Apnesentou boa consistência na relação de causã e

efeito entre p¡oblema detectådo e proposta de solução

Demonstaou aesultados com boà relevância, além de boa
agilidàde e eficácia das medidås åpres€ntãdas.

SUBûTESITO 3: Plano de Ação - Ações a senem desenvolvidas pela contratada

crltérlos Gaãduãcão ltÊDfÂ lustlflcãtlva
a) Lógica e clareza da exposição;

b) Consistência das relações de causa e efeito entre problema
e proposta de solucão aoresentada;

c) Relevåncia dos resultados apresentados;

d) Agilidade e eficácia das nedidès êdotadas

ø: não atende

ã 2: atende pouco

3 a 4: atende

5: atende com

3,6ø

ótimå exposição con cìareza e logica

Apaesentou ótinâ consistência na relação de causa e

efeito entre problema detectado e proposta de solução

DemonstTou aesultados con ótima relevånci¿, å1ém de
ótimå agilidade e eficãcia das medidas pnopostas

SUEoUESITO 4: Plano de Ação - ùlateniais a senem produzidos

C.ltéFios Gaedùâcãô nÉDra lü<ttftràttvã
a) Lógica e clareza da exposição;

b) Consistência das nelêções de causa e efeito entre problema
e proposta de solução apnesentada;

c) Relevância dos nesultados apresentados;

d) Agilidade e eficácia das nedidas adotadas

ø: não ãtende

a 2: atende pouco

3 a 4: atende ben

5: atende com

1

3,6ø

ótimå exposj.ção com claneza e lógica

Apaesentou ótimâ consistência nå relação de cåusã e
efeito entre problema detectådo e p.oposta de soluCão

Deûonstaou resultàdos com ótimã relevânci¿, alén de
ótimè agilidade e eficácia nas medidðs propostas

SUEO(ESITo 5: Plano de Ação - opontunidade de mÍdia positiva

Crltérios GFåduã.ãô eÉDIÂ

ê) Lógica e clareza da exposlçâo;

b) Relevância e pertinência dos j.tens apresentados com

exencÍcio criativo

0: não ãtende
1 a l: atende pouco

4å6:ãte¡de
mediàn¿ñente

7¿3-ãtendebem
9 a 1ø - ¿lende com

6,6ø

Boã lógica e clareza da exposição

Boa relevåncia e perti.nèncià dos itens apaesentados

SUBOITESIIO 6: Pl.ano de Ação - Identi.ficação de niscos à imagem

Crltérios Graduacão ¡.tÊDIA lu5tlflcatlva
a) Lógj"ca e cÌareza de exposição;

b) Relevåncia e pentj.nência dos itens apnesentados com

exencício criâtivo-

ø: não atende
1 å 3: ãtende pouco

4ã6:ãtende
mediånamente

7aa-atendebem
9 ã 1ø ãtende com

6,4ø

8oa lóeica e c1ãreza da exposiçåo

Boå relevåncia e pertinência dos itens ãpresentados

QUESITO 2: ANÁLISE DE II'IAGEI'I DO CONTEÚDO PUBLICADO E/OU VEICULADO EM ]ORNAIS
E EilISSORAS DE TELEVISÀO (ANEXO III)

flÊDIACritérlos Gradúação

a) Ldgica e claneza da exposiçáoj

b)Clareza, concisão e objetividade dos textos;

c) Relevãncia e pertinência dos itens êpontados

ø: não ãtende
1al-atendemuito

oouco
4a6 atendepouco

7 a 9 atende
medi,ðn¿mente

1ø a 1l - atende bem

14 a 15 - atende com

ex ce 1ê nc i¿

I,6Ø

Boa exposição con claaeza e lógica

Apresentou boa concisão, clareza e objetj.vidade dos
textos

DemonstTou boa.elevåncia e pertinência dos itens
apontados

QUESITO 3: QUALIFICAçÃO DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS

lustlflcatlvãCrl,térios G.ãduacão 14ÉDIA

Cálculdariti{nético com base nas.egnas dos itens 4.1ø e 4.11/ Notådeøas 4,4t Tãbel¿ Própria
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