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48
LTCITANTE: AGÊNCIA FR DÊ COI'IUNICAçÃO LTDA

MEMBRO OA COMISSÃO: PAULO ANDRÉ AGUADO Ass.

5,øøNoteMáxiûa:0a5Cá]culo aritimético com base nes negras dos itens 4.10 e 4.11

c) ReIevânclã e pertinência dos resultedos apresentados

b) clereza, concisão e objetlvldadê dos textos; 6,øø

Notal{áxine:Oa15
ø: não atende

1 a 3: atende muito pouco

4 a 6: atende pouco

7 a 9i atende nedienamente

1ø e 1l: âtêndê bem

14 a 15: atende cofr
excelênciâ

a) Lógica e clareza de exposição;

b) Relevåncla ê pe¡tlnêncla dos itens apresentados com a
etuâção do órgão conslderado no exercício criativo.

6,øø4 â 6i atende nedienemente

7 a 8i âtendê bem

9 a 1ø: etende con

Notal{áxime:0a1ø
ø: não atende

1 â 1. âtêndê ññ".^
a) Lóglca e clareza de exposição;

b) Relevânc1à e pertinência dos itens apresentados con â

âtuação do órgão desc¡ito no exerclcio crietivo

a,øø

9 a 10: âtende cor

4 e 6r atende ûedlanânente
7 ã 8: etende ben

0: não etende
1 â ;: atende oouco

ã) Lógica e clâreza dê exposição;

d) Agilidade ê eficáciâ dâs oedides adotadas.

c) Relêvâncla dos ¡esultados apresentados;

b) Conslstência das relações de causa e êfeito entre deseflo
4,øø

Notalláxinâ:oâ5

0: não atende
1 a 2l etendê pouco

3 a 4: ãtende bem

5: âtende com excelênclâ

a) Lóg1ca e clareza de exposiçãoj

d) Attlidade e eflcácla dâs îedides edotadas,

c) Rel.êvåncia dos resultados apresentedos;

b) conslstêncie des releções de causa e efêlto entre
desâflo e proposta dê solução apresenteda; 4,øø

Notailáxima:øa5

O: não atende
1 a 2: âtende pouco

3 a 4i atende bem

5: atende com excelêncla

a) Lógica e clareza de exposiçãoi

d) Agllldade e eflcácla das nedidas adotadas.

Relevâñciâ dos resultâdos

b) consistêncla das ¡elaçõês de câusâ e efeito entre
de

7,øø

Notaíáximâ: Oa10
ø: não atende

I a 3: etende pouco

4 ä 6: atende medi.ananente

7 a 8: âtende bem

9 e løi atende com

e) Lógice e clereza de exposlçãoj

c) Relevåncia dos resultados ap¡esentados

b) Conslstênclâ das relações de causa e efeito entre
desafio e proposta de solução apresêntada;

a,øø

Notafiáxiûa:0â1â

0: não âtende
1 a 3: atende pouco

a 6: atende ilêdle¡emente

7 â 8: etende ben
9 a 1ø: ãtende con

excelêncla

e) Lógica e clerezâ dê exposição;
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34,4L
L]CTTANTE; APEX COMUNICAçÃO ESTRATÉGICA LÍDA.

MEMBRO DA COMISSÃO: PAULO ANDRÉ AGUADO Ass.

7,41Notefáxlûai0asCálculo a¡ltifrético com base nas regres dos lte¡s 4,1ø e 4.11

c) Relevância e pêrtlnêncla dos resultados ãpresentados,

b) Clareza, concisão e obJetivldade dos textos; 6,øø

Notalláxi.me:Oa15
0: não atende

1 a 3i atende muito pouco

4 a 6: atende pouco

7 a 9: atende medlanamente

10 ã 13: âtende bem

14 a 15: atende com

exceLência

a) Lógica e clereze de êxposiçãoi

b) Relevância e pertlnêncla dos iteñs âpresentedos com a
âtuação do órgåo considerado no exerclclo crlativo,

5,øø4 ã 6: atende mêdianemente

7 â 8i âtende bem

9 e 10: etende con

llotailáxima¡Oa10
0: não atende

1 â 1. âtañdÞ ñôr.ô
a) Lógica e clareza de exposição;

b) Relevåncia e pertinência dos ltens epresentados con a
atuação do órgão descrlto no exerciclo criätivo

9 a 1ø: atende coû

4 e 6i etende nedlânâñentê
7 a 8: âtende bem

NotãMáxtúã:oâ1ø
ø: não atende

1 a f: atende Douco

e) Lógica e clare¿â de exposlção;

d) Agllfdade e eficácia dãs medides adotedas.

c) Relevâncla dos rêsultados apresentados;

b) Coñsistência das releções de causa e efeito entre desefio
de

Notailáx1ña:øa5

ø: não atende
1 e 2: etende pouco

3 a 4: âtende ben

5: etende com excelênclâ

a) Lótica e clareza de exposlçãoi

d) Agll1dadê e eflcácla dãs ñêdidas adotades.

c) Relevância dos resultados apresentâdos.;

de causa e efelto êntre
apresentade;

b) coñsistênciâ dâs rêleçðes
desaflo e proposta de solução 3,øø

Notaúáxima:øa5

ø: nâo ãtende
1 ã 2: atende pouco

3 a 4: âteñdê bem

9: atende com excelêncla

â) Lógica ê claPeza de exposição;

d) Agllldade e eficácia das medidas adotadas,

deseflo e
b) Consistência das relações de causa e efelto entrê

de

Notâiláxiña: øa1ø
ø: não atende

1 a 3: atende pouco

4 a 6: etende medlanamente

7 a 8r âteñde bem

9 a 1ø: atende com

a) Lógica e cla¡eza de exposição.;

c) Relevância dos resultados ap¡esentados

b) consistência das relações de causâ e efelto entre
desafio e proposta de solução apresentadaj

s,øø

t¡otâiláxi.fra:0â1ø

ø: não atende
1 a 3: atende pouco

4 a 6: âteñde Íedienamentê

7 e 8: atende ben
9 â 1ø¡ etende com

excelêncla

a) Lógicã e clârezã de ê¡poslção;

.:il.rrir.r ,rri{ìì"ìrjrìllrl:rìiìì ,) i.¡.i.\,lr ri:ii;{,i1r:ì¡ 1l;rìrr'i:,.ir i.r. ,rì,rrì,f. ¡1,ì

!):,,11:,t.' r,,,.ia) ;., .,ì..

.j,t:fil:¡.lt¡ ' rr;r){jij,..,;,r,,r ,.,.r,, . i,

I rjìrtr iìl rlrl¡¡l r'r. ,ì

riì,rlì:.iriir¡r ìr ,,:lifi!.r ì,rlrl:\r;j\it !)r\,,iiììlrlirì:ìì: il ttrt{rlr'rirì:ì,ir,,'/\rr", ,,,r ., ì iù-,¡it,Lìjj)
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46,47
LICITANTE: ATTACHÉE DE PRESSE COMUNICAçÂO LTDA

I4EMBRO OA COMISSÃO: PAULO ANDRÉ AGUADO Ass.:

4,41Noteláxlmâ:øa5Cálculo e¡itimético coñ bâse nas regras dos itens 4.1ø e 4.11

c) Relevâñcia e pertinênciã dos resuLtâdos ap¡esentados

b) Clarezâ, concisão e objetividade dos textos; 9,øø

Notatráxinat0a15
0: não atende

1 â 3: atende muito pouco

4 a 6: etende pouco

7 a 9: âtende medienemente

10 a 13i atende bem

14 a 15: atende con
excelênc1â

â) Lóglcâ e clareza de exposição;

b) Relevânciã e pertlnência dos itens ãpresentados com a

atuação do óagão conslderado no exercício criativo.

7 ,øø4 a 6i atende medianemente

7 a 8: atendê bem

9 a 10: etende com

Notaíáxlma:Aa1ø
0: não âtendÊ

1 â ¡. âtÞñdâ ñô'r.^
a) Lógica e clereza de exposlção;

b) Relevância e pertinêncie dos ltens apresentâdog con ã
atuação do ór8ão descrtto no exe¡cício crlativo .

7,øø

9 a 10r atende com

4 a 6: atende nedlânemente
7 a 8: atende beû

l,¡ota¡láxima:Oa10
O: não atende

1 ã 3: atende oouco

e) Lógice e clareza de exposição;

d) Agilidede e eficácla das medidas adotadâs.

c) Relevâncie dos rêsultados epresentadosi

b) Conslgtência das relações de câugâ e efeito entre desaflo

Notalláxha:øa5

0: não ãtende
1 e 2: atende pouco

3 â 4: atende bem

5: atende con excelênciä

â) Lógtca ê clãrêza de exposlção;

d) Agilidade e eficácia des medldas adotadas.

b) Consistênciã das relações de câusa e êfeito entre
desefio e proposta de solução apresentada.; 3,øø

Notalláxina:øâS

ø: não atendê
1 â 2: âtende pouco

! a 4: atende beî

5: âtende com excelêncla

a) Lóg1ca e clareza de exposlção;

d) Agilidade e eficácia das nedldas âdotedâs.

b) Conslstênciâ dãs relações dê caûs¿ e efelto entre

Notalláxlña: Oa1ø
ø: não âtende

1 e 3: atende pouco

4 â 6: atende nediananente
7 â 8: âtende bem
9 ã 1ø: etende com

a) Lógica e clareza de exposlção;

c) Rê1êvânclã dos resultâdos apresentados

b) Conslstêncla das rêlações de causa e efeito entre
desaflo e proposta de solução âpresentâdâ;

6,øø

l'¡otailáxlilã:0e1ø

ø: não etendê
1 a 3: atende pouco

4 a 6: atênde ûediananente

7 a 8i etende bêñ
9 â 1¿: atende con

excê1ênciâ

a) Lógica e clareza de exposlção;
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69,L4
LICIIANTE; CA DA SILVA COl4. CORPORATIVA - TRIO

MEMERO DA COÍ'IISSÃO: PAULO ANDRÉ AGUADO

4,14Notâ fráxinâ 5Cálculo eritinético con bâse nes regres dos itêns 4.10 e 4.11

c) Relevåncia e pertinència dos resultãdos apresentados.

b) Clarezâ, conclsão ê objêtlvidade dos textos; 75,øø

Notâiláxlna:0a15
ø: não atende

1 a 3: etende muito pouco

4 e 6: atende pouco

7 a 9: atende medianamente

10 â 13: atendê beû

14 a 15: âtêndÊ côm

excelência

ã) Ló81ca e clarê¿a de exposlção;

b) Relevância e pertinência dos itens apresentados com a

atuâção do ó¡gão congldeaado no exêrclclo crlatlvo.

!ø,øø

7 a 8: àtende ben
9 e 1ø: etende coñ

â 6: ãt€nde mÊdienâmÊnte

Notatláxina:0a1ø
ø: não atende

1 â 1. ârêñda n^i.^

a) fógica e cla¡eza de exposlçãoj

b) Relevânciâ e pertinência dos itens epresentedos con e

atuâção do órgão descrito no exerclcio criðtlvo

Lø,øø

9 â 1ø: etende com

4 â 6: atende ñêdianameñte
7 a 8r atende bem

Notã},láxlmaiøa10
ø: não atende

1 ¿ 3: atende oouco

a) Lógicâ e clereza de exposição;

d) Agllldade e eficáci.a das nedldes adotadas

c) Relevâncla dos resultados epresentados;

b) consistênc1ã dar aelações de caüsâ ê efelto entre desâflo
de solução 5,øø

l{otâ}láxima:Oes

ê: não atende
1 a 2: atende pouco

3 e 4: atende ben

5: âtende con excelênclâ

a) Lógica e clârêza de exposição;

d) Agllldade e eficácie des medides adotedes

c) ReIevânciâ do9 resultådo9 apresentâdos;

b) conslstê¡cla das aelações dê causa e efelto entre
desefio e proposte de solução apresentada; s,øø

Nota¡{áxlnâi0a5

ø: não âtende
1 a 2: atende pouco

3 e 4: etendê bÊm

5: atende com êxcêlêncla

a) Lógica e cla¡eza de êxposiçãoj

d) Agtlidâde e eflcác1a dâs nedidãs adotadas

Relevâncie dos resultedos

b) consistêncla dâs relâções de causa e efeito entre

Lø,øø
1 a 3: atende pouco

4 a 6: atende medlanamente

7 e 8: atende bem
9 e 1ø: âtendê con

êxcelêncle

Nota¡4áxima:0a1ø
â: ñão atendê

a) Lógica e clareza de exposição;

c) Relevância dos resultados ap¡esentãdos.

b) Congistência das relaçõês de caugâ ê êfeito entre
dêsâflo e proposta de solução apresentadã;

Lø,øø

Notãüáxi.ma!0a1ø

ø: não etende
1 a 3: âtende pouco

a 6: etende nedlananente

7 a 8: atende ben
9 a 1ø: atende con

excelência

a) Lóg1ca e clareza de exposlção;
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58,42
LICITANTE: CDI COMUNICAçÃO CORPORATIVA LTDA

MEMBRO DA COI4ISSÃO: PAULO ANDRÉ AGUADO Ass.

4,42Notafláxlmâ:øa5CáIcuIo erítimético com base nas regres dos ltens 4.1ø e 4,11

c) Relevância e pentinência dos nesultados apresentedos-

b) clarê¿a, conclsão e obJetlvldade dos textos; 12,øø

Notal4áxfmâ: øâ15
o: não åtêndê

1 e 3: atende muito pouco

4 â 6: atende pouco

7 a 9: etende medi¿nãmente

10 a 13: atende bem

excelência

a) Lóglcâ e cla¡eza de exposição;

b) Relevância e pertinênclâ dos itens apresentados coo a
atuação do órgão conslderado no exerciclo criêtivo.

a,øø

7 a 8: atendÊ bÊm

ø: não atende
t â 1' ã+Þndâ ñ^'r.^

4 a 6: etende medianenentê

a) Lógica e clareze de exposição;

b) Relevâncie e pertinêncie dos itens epresentados con ã
âtuâção do órgão descrlto no exerclcio criãtivo

I,øø

9 a 1ø: âtende com

excêlêncie

4 a 6: atende medianamente
7 å 8i åtende ben

Notal,láxlma:0a1ø
ø: não atende

1 e 3: etêñdÈ Dôuco

e) Lógica e clereza de exposição;

d) Águldãde e eflcácie das medidãs adotadas

c) RêIevåncie dos resultados apregentâdos;

b) consistêncla das relações de causa e efeito entre desâfio
de 4,øø

l{otal4áx1ma:Aa5

ø: não atende
1 a 2: âtende pouco

3 a 4: atende bem

5: atende com excelência

â) Lógtca e clâreza de exposição;

d) Agili.dade e eficácia des medidas edotadas

c) Rêlêváncla dos resultãdos apreseñtadog;

b) conststência das relações de causa e efeito entre
desafio e proposta de solução apresentadai s,øø

Notâiî¡¡xlna:øâ5

0: não âtende
1 a 2: atende pouco

3 a 4: etende bem

5: ãtende com excel.êncla

e clâreza de

d) AgtUdâde e êficácla das nedtdas âdotadas

Relevâncie dos resultados

de
causa e êfêltorelações dedas entre

a,øø

Notailáxina: øa1ø
ø: não etende

1 a li atênde poüco

4 a 6: âtende nedianâfrente

7 a 8: atende ben
q a 1ø: atêndê com

a) Lógica e clãreza de exposição;

c) Relevância dos resultados apresentàdos

b) Conslstênciâ dâs relações de câusa e êfeito entre
desafi.o e proposta de solução apresentadaj

9,øø

Notailáxfila:øa1ø

ø: não atende
1 a 3: âtêndê pouco

a 6: atende nedlãnamente

7 a 8: ãtende bem

9 a 1ø: âte¡de con
excelência

a) Lógica e clareza de expo5içãoj
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M,59
LICITANTE : CDN COÍIIUNICAçÃO CORPORATIVA LTDA.

MEMERO DA COI4ISSÃO: PAULO ANDRÉ AGUADO

4,59Noteiláxlmâiøa5CáIculo a¡ltinético com bãse nâs regras dos itens 4.1ø e 4.11

c) Relevâncie e pertinênciâ dos resultados apresentâdos

b) clareza, conclsão e objetividâde dos textosi
7 ,øø

Notel'láXime:øa15
ø: não atende

1 a 3: atende muito pouco

4 a 6: atende pouco

7 a 9i ateñde medianamente

1ø a 13: atende beû

14 a 15: etende com

excelênclã

a) Lógica e clareza de exposição;

b) Rel.evâncie e pertinência dos ltens apresentados con a

âtuação do órgão conslderado no exercício crietivo.

6,øø4 a 6: atendê ûedlanamente

7 a 8: âtendê beû
9 ã 1ø: etende con

êxcêlência

Notãüáxlme¡øa1ø
0: não atende

1 â 1. âiêñdÞ ñ^r¡.ñ

a) Lóglca e clareza de exposlção;

b) Relevânc1a e pertinêncla dos itens ap¡ê9entâdos com a
atuação do órgão descrito no exercicio c¡lativo

7,øø

Notâffáxlñâ:6â1ø
O: não etende

1 â 3: âtende oouco

4 a 6i atende medianahente
7 a 8: etende bem

9 a 1ø: atendê con

a) Lóglca e clereza de exposiçãoj

d) Agllfdade e eficácla das medldâs adotadas,

c) Relevåncia dos resultados apresentados;

b) Conslstência das ¡elações de causâ e efeito entre desafio
de 3,øø

Notal4áxlûãiøas

øi não atende
1 a 2: atende pouco

3 â 4: atende bem

5: atende con excelência

a) Lógica e clereza de exposição;

d) Agllldade e eflcácia das medldas adotadas

c) Re1evånciâ dos resultedos epresentados;

b) conslstência dãs relações de câusa e efeito entre
desaflo e proposta de solução apresentada; 4,øø

Notailáxloa:øa5

ø: não atende
1 a 2: atende pouco

I â 4: atende bem

5: âtênde com excelênÊie

ê clareza de

d) Âgilldade e èflcácla dâs nêdidãs adotades

Relevâncla dos resultadosc

b) Consistência dãs ¡êlåçõês de causa e efeito entre
dedesafio ê

6,øø

ør não atende
1 a 3: etende pouco

4 â 6i âtende medlanamente

7 a 8: âtende ben
9 a 10¡ âtende con

Î'¡otåfiáxIñâ: øa1øa) Lóglcâ e clareza de exposição;

c) Relevâncie dos resultados epresentados.

b) Consistênciâ des relações de cause e efeito entre
desâfio e proposta de solução apreseñtadâ;

7 ,øø

Notaüáxlna:0å10

ør não atênde
1 e 3: ate¡de pouco

4 a 6: atendê ûedianamente

7 a 8: etende bem
9 â 16: ât€nde com

exceLência

a) Lóglca e clareza de exposlção;

rll::r'rr1 l. iì{rl',ì \ i'r\ìrr! rl lr'¡, ', t:.iliì'l.t',, r,ììrii r,i ,iir I i: ,r.ì,ri..! l
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.irtilji!JÌ{r.i., rir,,rií. :,,if, .i. ti.r,r.f.,r.rit1:

!i;ì'. ì l:rrlt ,. j'ri i rlLl iif i,,\{!-ri )ì. :, j ,lrrrr I ir.;l,ri.i..r
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LICITANTE: FULLFRA'VIE COMUNICAçÃO & NEGóCIOS LTDA

I4EIVIBRO DA COI4ISSÃO: PAULO ANDRÉ AGUADO Ass

3,17Notâüáxime:øâ5CãIcu1o arltl.úético com base nas regras dos itens 4.1ø e 4.11

c) RelevâncÍa e pertlnêncie dos resultados ap¡esentados

b) cla¡eza, concisão e objetividede dos textos; a,øø

Notaüáxha:øa15
0: não åtende

1 a 3: âtêndê multo pouco

4 ã 6: atende pouco

7 â 9: atende nedlânafrênte

10 â 13: etende beo

14 a 15: atende con
excelência

a) Lóglca e clareze de exposição;

b) Relevåncie e pertinêncie dos itens epresentados con â
atuâção do ó¡gão conslderado no exerclcio criativo.

6,øø4 a 6: atende nedlananente

7 a 8: atende beû
9 a 1ø: etendÊ com

Notal'láxima:0a10
ør não âtende

1 â r. âranda n^!r.^

a) Lóglcâ e cla¡eza de exposlção;

b) Relevåncia e pertlnência dos Ltens aprêsentados com â
atueção do órgão descrito no exerciclo criativo .

6,øø

9 a 1ø: etende com

4 a 6: atende 0ediananente
7 a 8: atende bem

ø: não atendê
1 e 3: ete¡de Dôuco

a) Lógica e cla¡eza de exposlção;

d) Agilldade e eficácia das nedldas adotadãs.

c) Relevâncie dos resultados apresentados;

b) Conslstênc1à das relâções de câusa e êfeito entre desafio
de solução 4,øø

NotäËáxina:øa5

0: não atende
1 a 2i atende pouco

3 a 4: atende ben

S: atende com excelência

a) Lógica e clareza de exposição;

d) Agllldade e eficácla das nedldãs adotadas.

c) Relevânciâ dos resultedos apresentedos;

b) conststêncla das relações de causâ e efelto entre
de5aflo e proposta de solução apresentade; 3,øø

Notalláxlñâ:0a5

ø: não etende
1 a 2: atende pouco

I ã 4¡ atende bem

5¡ âteñde con excelência

a) Lógicâ e clârezâ de exposição;

d) Ag{ltdâdê e eficácia dâs medidâs adotâdas.

Relevâncie dos rêsultâdos

b) Consistênciâ dâs ¡elâções de csusa e efeito entre

6,øø
I à 3: âtende pouco

4 a 6: åtende medianâmente

7 a 8: atende ben
9 e 10r atende com

excelêñcle

Notafiáxlñâ: øa10
o: não ãtende

a) Lógica e cLareza de exposição;

c) Relevância dos resultedos apresentados.

b) Consistência das relaçðes de ceusa e efeito entre
desaflo e proposta de solução apresentadai

6,øø

ilotaüáxina:Aa1ø

o: não atende
1 a 3¡ ãtende pouco

4 a 6: ãtende medianãfientê

7 â 8r âtende bem

9 â 1A: atende con
excelêñciâ

a) Lógica ê cla¡eza de exposlção;

42,3L
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4,9øNotâMáxi.nâ:0a5Cálculo aritimético com bese nes regras dos itens 4.1ø e 4.11

c) Relevåncia e pertinência dos resultedos apaesentadog.

b) clareze, conci.são e objetlvldadê dos textosj Lø,øø

Notâiláxlna:øa15
ø: nåo atendê

1 a 3: etende nuito pouco

4 e 6: atende pouco

7 â 9: ãt€nd€ medianenênte

1ø â 1lr atende bem

14 a 15: etende com

excelência

a) Lógice e clareza dê exposlção;

b) Relevância e pe¡tinència dos itens ep¡esentados com a
atuação do ó¡gão considerado no êxêrcicio cnietivo,

7 ,øø4 ã 6: ãtênde medianemÊntê

7 â 8: atende bem

9 e 1ø: atende con

NotaMáxlma:øa10
ø: nåo ât€ndê

1 â 1. âtêñdâ .ôr'.^
a) Lóglca e clarezâ de exposição;

b) Relevância e pertinêncie dos itens apresêntados coÍ â
atuação do órgão desc¡lto no êxêrcício crieti.vo .

7 ,øø

9 a 1ø: atende con

4 a 6: atendê ûediananente
7 e 8: atende bem

ilotâlláxima:Oa10
ø: não atende

1 ã f: atende oouco

a) Lógica e clarezâ de exposição;

d) Agi.lldâdê e eficácia das medidas adotadãs

c) Re]evânci.a do9 resultâdos apresentados;

b) Consistência das relações de causa e efeito entre deseflo
dê 4,øø

Notâltláxlne: øes

¿: não atende
1 e 2: atende pouco

3 a 4: âtende ben

5: atende com êxcelênclã

e) Lógica e clare¿a de exposlção;

d) Agllidade ê eflcácia d¿s medidâs adotadas

c) Relevânc1a dos resultados apresentàdos;

b) Conslstêncie das relações de causa e efelto ehtre
desaflo e propostâ dê solução âpresentadaj 4,øø

Notailáxinaiøas

ø: não ateñde
1 â 2; etende pouco

3 e 4: âtende bem

5: atende con excelênc1a

â) Lógice e clareza de exposlçãoj

d) Agilidade e eficácia das nêdidâs adotadãs

Relevånc1â dos resultados

dêsãfiô e
b) consistêncla das relações de causa e efeito entre

7 ,øø

Notâlláxima: øa10
ø: não atende

1 e l: atende pouco

4 a 6: etende medÍanamente

7 å 8: âtêndê bêm

9 a 1ø: âtende coñ

ã) Lógicâ e clereza de exposição;

c) Relevåncia dos ¡esultados apregentados.

b) consistência das relações de causâ e efeito entre
desafio e propostâ de solução apresentada;

7,øø
4

¡¡otâl.láxiilâ:øa1ø

7 â 8l atende bem

9 â 1ø: ãtende con
excelênciâ

0: não ateñde
1 a 3: ãtende pouco

ä) Lóglca e clarezâ dê exposição;
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4,41"ñotaüáxima:øesCáIculo â¡lt1nét1co coñ bâse nas reg¡as dos itens 4.1ø e 4,11

c) Relevância e pertinêncíã doa resultados apresentados.

b) Cla¡ê¿â, concisão e objetividede dos textosj 6,øø

Notâfláxlñã:øâ15
ø¡ não atendê

1 a 3i atênde ftuito pouco

4 â 6: ateñde pouco

7 ã 9i atende oedianamente

1ø a 13: atende bem

14 â 15: atende com

excelênc1â

a) Lóglcâ e clãreza de exposição;

b) Relevância e pertinência dos ltens ap¡esentâdos com e
atuação do órgão considerâdo no exercÍcio crlativo,

5,øø4 e 6: atende medlananente

7 e 8: atende bem
9 å 1ø: âtende côn

l{otailáxlmâ:0a1ø
ø: não atende

1 ^ 1. âtêñdê n^!r..
a) Lógica e clarezã de exposlção;

b) Relevâncla e peatl.nêncla dos itens apresentados com a

atuação do órgão descrito no exe¡cfclo criãtlvo

5,øø

9 a 1ø: etênde con

4 â 6: etende medlanâmente
7 â 8: ãtêndê bÊm

Notafiáxina:øa1ø
ø: ñão atende

1 ã l: âtêndê bôu.ô

a) Lógice e clareza de exposição.;

d) Agilidade e eflcácia das nedldâs adotades

c) Relevâncie dos resultados apreseñtadosi

b) Conslstênclâ dâ9 relaçðes de causa e efeito ent¡ê degãflo
de 3,øø

Notailáxima:øa5

ø¡ não atende
1 a 2: ãtende pouco

3 ã 4: âtendê bem

5: âtênde com êxcelêncie

a) Lótice e clareze de exposlção;

d) Agiudade e eflcáci.a das nedidås âdotadàs

c) Relevância dos resultãdos apresentados;

b) Conslstência das relações de cause e efeito entre
desãfio e proposta de solução apresentâdâ; t,øø

t¡otâi.láxlña: øa5
ø: não etende

1 a 2: atende pouco

3 a 4: atende bên

5: atê¡de con excelêncle

â) Lógtca ê clârêza de exposição;

d) Agilldade ê eficácfe das medides ãdotadãs,

Relevância dos ¡esultados

desefio ê
b) Conslstênclå des releções de causa e efelto ent¡e

de
5,øø

iloteÍáxlñe: 6â1¿

a: não atende
1 ã l: atende pouco

4 â 6: atênde nediâñamente

7 a 8: atende bem

9 a 1ø: etende coh
êr¿elânalâ

a) Lóg1ca e clarezâ de exposição;

c) Relevâncie dos resultados apresentados.

b) Consistência das relações de causa ê efeito entrê
desaflo e propogta de solução ap¡esentadaj

s,øø

¡¡otat'láxlûa: øa1ø

ø: não atende
1 a l: atende pouco

4 ã 6: âtende nedlananente

7 â 8: âtende bem

9 a 1ø: âtende com

excelêncla

a) Lóglca ê clâreza de exposlção;
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4,66Notaüáxlma:øa5Cálculo aritlfiético com bese nas regrås dos itens 4.1ø e 4.11

c) Relêvâncla e pertinência dos resultador apresentâdos

b) clereza, conclsão e objetividade dos textosi Lø,øø

Notal4áx1ûa:øa15
ø: não atende

1 e 3: atende ûuito pouco

4 a 6: atende pouco

7 a 9: etende medlananente

1ø a 13; atende ben

14 e 15: âtende con
excÊIên.ia

a) Lógica e clareza de êxposlçåo;

b) Rêlevåncla e pertinência dos itens apresentâdos com a
atueção do órgão conslderado no exercÍcio c¡iativo.

7,øø

7 a 8: åtêndÊ bpm

9 â 10i atende com

Notâfiáxlñâ:øâ1ø
ø: não atende

1 : 1. .tañ/ô ñ^".^

4 a 6: atende nediânânehtê

a) Lógi¿à e clereza de exposlção;

b) Rêlevåncia e pertinência dos itens apresentados com a
etueção do órgão descrlto no erercício criatlvo

a,øø4â

Notailáxff,ã:øã10
ø: não atende

1 e 3i etende Þouco

6: atende medienamente
7 a 8: âtende ben

9 â 10: âtende com

a) Lóglcâ e cla¡eza de exposição;

d) Agllidâde e eflcácla das nedldas adotâdâs.

c) Relevânclâ dos resultados epresentedos;

b) consistêncla das aelaçõês de causa e efeito entre desaflo
de 3,øø

Notafiáxlma:0a5

ø¡ não atende
1 â 2: atende pouco

3 a 4: âtende ben

5: atende com excelênclã

a) Lóglca e clareza de exposição;

d) Aglltdade e eficácia das nedldas adotadas,

c) Relevância dos resultados epresentadosj

b) Consistência das relações d€ causâ e efeito entre
desâflo e propostâ de solução aprêsentada; 4,øø

Notailáxlm:0eS

ø: não atende
1 a 2: atende pouco

3 a 4: atende befi

5: âtendê con êxcelênciã

e clâreza dê

d) Agilldade e eficácia dâs dêdidas adotadas

Relevância dos resultados

de
caüsa efeitorelações dêdas entre

6,øø

ø: ñão atende
1 a 3: âtêñde pouco

4 a 6: âtende ûed1ânâneñte

7 a 8: âtende ben
9 a 10: atende cod

Noteiláxlilâ: øe1øa) Lógice e clareza de êxposição;

c) Relevåncla dos resultâdos apresentados.

b) Consistênc1â dâs rêlações de causa e êfe1to entre
desefio e proposta de solução âpresentede;

7 ,øø

Notåiáxlñâ:Ae1ø

ø¡ não atende
1 a 3: atende pouco

e 6: etende medianamentê

7 â 8: ãtende beñ

â) Lógice e cla¡ezã de êxposição.;

49,66
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4,4LNotâ Mãximã øCáIculo aritimético con bãse nas regnas dos itens 4.10 e 4.L1

c) Relevância e pertlnênc1a dos resultados apresentados.

b) Clareza, concisão e objetividade dos textos; 9,øø

Notã¡láxioa:øa15
ø: não etende

1 a 3: etende nuito pouco

4 a 6: atende pouco

7 a 9: atende nedianamente

1ø a 13: ðtende bem

14 â 15: atende com

excelência

a) Lógica e clereze de exposiçãoj

b) Relevâncie e pertinêncla dos ltens ap¡esentâdog com a
atuaçåo do órgão considerado no exencíclo crlatlvo.

7,øø4 a 6: atende ñediananente

7 a 8: âtende bem

9 e 1ø: âtende com

Notãiláxina:øa1ø
ø: não etêndê

1 â 1. âf.ñdê ñôr'.ô
a) Lóglca ê clârezâ dê êxposição;

b) Relevâncla e pe¡tinêncla dos iteng apresentados com e
atuação do órgão descrito no exercíclo crfativo

7 ,øø

9 â 10: âtende com

4 â 6i atende ûedlanamente
7 e 8¡ atênde bem

Notelláxime:øa1ø
ø¡ não atende

1 a 3: etende Douco

a) Lógica e clarezâ dê exposlção;

d) AgllLdade e eficácia dâs ûedj.dâs âdotadas,

c) Relevâncie dos resultados ap¡esentadosj

b) Consigtênciâ dâs relações de ceuse e efeito entre desâflo
de 4,øø

Notâiláxine:øe5

0: nåo âtende
1 a 2: atende pouco

3 a 4: atende bem

5: atende com excelênc1â

a) Lógice e clereze de exposiçãoj

d) Agilidade e eficáclã das nedldas âdotadâs.

c) Relevância dos resultados apresentados;

b) Consistênc1â dãs relações de câusa e efeito entre
deseflo e proposta de solução ap¡esentada; 4,øø

¡¿otaIáxinai0a5

ø: não âtende
1 a 2: ãtende pouco

3 â 4: atende bem

5: atende com excelência

â) Lógicâ e clâreza de exposição;

d) Agtlldade e eficácia das medidas edotedes.

Relevâncla dos resultados

deseflo e
b) Consistência das ¡elações de ceusa e efelto entre

de
6,øø

excelêncle

Notâiláxira: Ba1ø
0: não atende

1 a 3: atende pouco

4 a 6: etende medianamente

7 â 8: âtendê bÊm

a) Lóg1ca e clarezâ de exposlção;

c) Relevâncie dos resultados apresentados

b) Consistêñcia des relações de causa e efelto entre
desaflo e p¡oposta de solução ap¡esentade;

7,øø

Notâl'láxlñâ:øâ10

7 a 8: atende bem

9 â 1ø: etende com

excelênc1ã

0: não ätende
1 a 3: atende pouco

4 â 6: etênde medlâñâmentê

a) Lógtca e clareza de exposlção;
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