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Iàbe1a Próp.ia7,41Notadeøå5Cál-çulo anitirþico com base nas negras dos itens 4.Lø e 4.7I

Grðduação nÉo¡a lustlflcativeC.ltÉrlos

QUESITO 3: QUALIFICAçÃO DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS

c) Relevåncia e pentinência dos itens apontados

b)C1aneza, concisão e objetividade dos textos

Relåtiva exposição con claneza e lógica

Apresentou ael¿tiva concisão, clareza e objetividade
dos textos

Demonstnou re1åtivã relevåncia e pe.tinênciã dos itens
åpresentãdos

5,4Ø

ø: não ¿tende
1a3-¿tendemuito

00uco
4a6 atendepouco

14 a 15 - åtende com

excelência

7 ã 9 ãtende
medlanamente

1ø a 13 - atende bem

a) Lógj.ca e clareza da exposição;

Graduacão r.,rÉDraC.ité¡10s

QUESITO 2: ANÁLISE DE IMAGEM DO CONTEÚDO

E EMISSORAS DE TELEVISÃO (Anexo III)
PUBLICADO E/OU VEICULADO EI{ ]ORNAIS

ø: não ãtende
1 ¿ 3: àtende pouco

4ã6:àtend€
medianamente

7ã8-¿tendebem
9 a 1ø atende com

5,2ø

Bo¿ lógicã e cl.àreza da exposição

üÉDraCrlté.los

Boa relevåncia e perti.nência dos itens apaesent¿dos

SUB(UESITO 63 Plano de Ação - Identificação de nlscos å imagen

a) Lógica e clareza de exposiçâo;

b) Relevância e pertinência dos itens apresentados com

exencÍcio criãtivo-

b) Relevåncia e pentinência dos itens ãpresentados com

exercÍci.o cniêtivo.

Boå lógica e clareza da exposição

Boa nelevåncia e pertinênciã dos itens apresentados

5,6ø

ø: não ¿tende

1 ¿ 3: åtende pouco

4è6:atende
medianamente

7aa-ãt€ndebem
9 a 1ø - ðtende cø

a) Lógica e clareza da exposição;
lu<tlft.¡t{vã6raduacão r{ËDrC.ltérlos

SUBoUESITO 5: Plano de Ação - Opoptunidade de ¡rÍdia posltlva

ør não ãtende

1 a 2: atende pouco

3 a 4: atende bem

5: atende com

2,8Ø

c¡ltér!,os

SUBoUESITO 4: Pl.ano de Ação - ¡tateriais a serem produzÍdos

d) Agilidade e efj.cácia das medj.das adotadas.

c) Relevância dos nesultados apnesentados;

a) Lógica e clareza dê exposiçãoj

b) Consistência das relações de causa e efeito entre problena
de soluçãoe

Demonstrou resultados com relativa aelevância, aIém de
ótim¿ ¿gilidade e eficácia nàs medidas p.opost¿s

Relãtivå exposição com clårezâ e lógi.ca

Apresentou relativa consistência na aelação cåusa e
efeito entre problem¿ detectado e proposta de solução

SlrBdrES¡TO 3! Plano de Ação - Açðes a sêren desenvolvidas pela contnetada

aelâtivã exposição com claaeza e lógicâ
Apresentou ael¿ti.vå consistência na nelação de causã
e efeito entre p.oblema detectado e proposta de
solução

Demonstrou aesultådos com re1åtivè relevåncia, â1ém de
relativa agilidade e efj.cáciâ das medidãs adotadas

2,6ø

d) AgiLidade e eficácia dês medidas adotadas

Relevância dos nesultados apnesentados;

a) Lógica e clareza da exposiçãoj

Crltérlos

ø: não atende

I ð 4r âtende

5: atende com

1 a 2: åtende pouco
b) Consistência das relãções de causa e efeito entre problema
e proposta de soluçâo apnesentadai

SUBdrÉSIIO 2: Plano de Ação - Estratégla de Relaclonanento coo a t¡tídia

Boa exposição com cÌareza e lógicå

Apresentou boa consistência nã aelação de causa e
efeito entre problema detectado e propostã de solução

Crltérlos

5,2ø

d) Agitidade e eficácia das medj.das adotadas

a) tógica e clareza da exposição.;

c) Relevância dos resultados apnesentados; Demonstrou resultados con boð reLevància, al.én de boå
âgilidåde e efj.cácia das medidas apresentadas.

7a8-atendebem
9 à 1ø: atende com

4å6-ateôde
mediånåmente

1 a l: atende Douco

b) Consistêncj.ê das relações de causa e efeito entre problema
e proposta de solução apresentadaj

c) Relevåncia dos resultados apresentados

ê ônooosta de coluaãô âôrêçent:dâ:
b) Consistência das relações de causa e efeito entre problema

Apnesentou boã lógic¿ e claneza de exposição

Apresentou boa consistênci,a na relãcão de cåusã e
efeito ent.e p.oblemå detectado e p.oposta de solução

Apresentou boa rel.evância dos resultados

4,8ø

ø: não atende
1ð3-atendepouco

4ã6: atende
medianãmente

7a8-ãtendebem
9 a 10: êtende com

ôv.ôl ¿ñ.i Þ

a) Lógica e clareza de exposição;

Critérlos llÉDIA lú3tlfl.¡t{vâGraduação

SUEOJESITO 1: RacÍocínio Básico

QUESITO 1: PROPOSTA PARA O TEfIA DO EXERCÍCIO CRIATIVO

AGUADO ]OSEANE GONçALVES
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