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Tabela Própria4r4rNotade0a5com base nas regras dos itens 4.1ø e 4.11cáIc:r2.áíi)ypríco

lustlficativãGraduacåoCrlté.los I'tÉDIA

QUESITO 3: QUALIFICAçÃO DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS

c) Relevånci.a e pertinência dos j.tens ãpontados

b)clareza, concisão e objetivi.dade dos textos

Bo¿ exposiçâo com clåreza e lógica

Apaesentou boa concisão, c1àreza e objetlvidâde de
textos

Demonstrou boa aelevância e pe.tinéncia dos itens
apontådos

9,øø

ø: não åtencle
1al-atendemuito

oouco
4a6 åtendepouco

14 a 15 - atende com

excelência

7 a 9 ãtende
mediananente

1ø a 13 - atende bem

ê) Lógica e clareza da exposiçãoj

Graduãção ñÉDraC.itérlos

QUESITO 2: ANÁLISE DE IMAGEM DO CONTEÚDO

E EMISSORAS DE TELEVISÀO (ANEXO III)
PUBLICADO E/OU VEICULADO EM JORNAIS

b) Relevância e pertinêncj.a dos itens apresentados com

exercÍcio cniativo.

8oa lóÊicð e clareza da exÞosição

8oa relevåncia e pertlnênciã dos itens apresentados

6,4ø

3: não ¿tende
1 a 3i atende pouco

4ã6:àtende
median¿mente

7a8-¿tendebem
9 ¿ 1ø atende con

a) LógÍca e clareza de exposiçâoj

lustlflcatlveGraduãçåo üÉDuCrlté.los

SUBOUESITO 6r Plano de Ação - fdentl.ficação de niscos à lmagem

b) Relevância e pentinência dos itens apresentados com

exercicio criativo.

Boa lóeica e cfåreza da exposição

Boå rel.evância e pertinència dos itens ãpresentådos

6,2Ø

ø: não atende
1 ã 3: ¿tende pouco

4ã6:atende
medianañente

7a8-ãtendebem
9 ã 1ø - åtende cm

a) Lógica e claneza da exposição
lustiflcãtiväHÉDIAGraduaçãoCrltérlo5

SU8QUESITO 5: P1ano de Ação opontunidade de nÍdla posltiva

d) Agilidade e eficácia das medidas adotadas

c) Relevância dos resultados apnesentados;

b) Consistêncj.a das relaçoes de causa e efeito entne problema
e proposta de solução apresentada;

Ótima exposicão con clarezå e lóg-Lca

Apresentou ótima consistència na reLação de causa e
efeito entne paoblem¿ detectado e paopost¿ de soluçâo

Denonstaou resultådos com ótiñâ relevåncia, àlém de
ótima agilidâde e eficácj.a nas medidas p.opostas

3,4ø

0: não atende

1 a 2: atende pouco

3 å 4: atende bem

S: atende com
ov.otÁñ.i !

ã) Lógica e clarezè da exposição;
lustlflcativãGraduacão !.IËDIACrltérlos

SUBQUESITO 4: Plano de Ação - ttateniais a senem produzidos

d) Agilidade e eficácia das medidês êdotadas

c) Relevância dos resultados apresentados;

b) Consi.stênciê das relaçôes de causa e efeito entre pnoblemè
e proposta de solução apresentada.;

Ótima exposição com clãreza e lógj.ca

Apresentou ótina consistência na relação de causa e
efeito €ntre problema detectado e proposta de soluçào

Denonstrou ótif,a nelevância com .esultados, å1éñ de
ótima agilidàde e eficácia dãs medidås adotadas

3,2ø

nâo âtende

3 a 4: ãtende

5: atende cof,

1 å 2: atende pouco

a) Lógicè e clareza da exposição;
lusttflcãtlvãGraduacão riÉDIAc¡LtÉrlôs

SUB(ITESIIO 3: Plano de Ação - Ações a seren desenvolvldas pela contratada

d) Agilidade e eficácia das medidas adotadas

c) Relevância dos resul.tados apresentêdos;

b) consistência das relações de causa e efeito entre problema
e proposta de solução apresentada.;

Boa exposição com clàreza e lógicå

Apresentou boâ consistênciå na reLåção de causå e
efeito entre pnobleña detectado e proposta de solução

Demonstrou result¿dos com boà relevåncia, atém de
agiÌidade e eficácia das medidas apnesentadås.

6,2ø
7ã8-atendebem

9 a 1ø : atende com

0: não atende
1 ã 3: ãtende Douco

4a6-åtende
medianåmente

a) Lógica e clareza da exposição;
JustlficativaitËDtaG.aduacãocrltérlos

suB(uEsITo 2: Plano de Ação - Estratégia de Relacionamento con a llÍdia

c) Relevãnciê dos resuLtados apresentados

b) ConsÌstència das nelações de causa e efeito entre pnoblema
e oroDôstá dê <oluaão ãnnêsêntâdâ:

Boa exposição com clareza e l.ógica

Apresentou boa consistència nã reÌação de cãusa e
efeito entae pnoblema detectado e proposta de solução

Apresentou boa relevância dos resultados

6,2ø

0: nåo atende
1ã3-atendepouco

446: àtende
mediananente

7¿8-åtendebem
9 ð 1ø: atende com

FY.FI Ân.i :

a) Lógica e cLareza de exposição;

lustlficatlvat{€DIA6aâduãcãoCrl.térlos

SUBOUESITO 1: RaciocÍnio Básico

QUESITO 1: PROPOSTA PARA O TEMA DO EXERCÍCIO CRIATIVO

Js,art'"uÇL'r'O--
HE ]OSEANE GONçALVE5 cARLqt


