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Justificativa da Avaliação da pnoposta Técnica
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QUESTTO 3: qUnlrrrclçÃo DA EQUTPE DE pRoFrsSrONAIS

om base nas negras dos itens 4.1ø e 4.11

CritéFios

c) ReÌevância e pertinência dos itens apontados

b)c1areza, concisào e objetividade dos textos;

Ótima exposição con clarezå e lógicà

Apresentou ótimå concisào, cl.arezà e obejetividade dos
textos

Demonstrou ótima nelevåncia e pertinència dos itens
apresent¿dos

rr,6ø

ø: não ¿tende
1âl-ãtendemuito

oouco
4a6 atendepouco

14 a 15 - atende com

exce lèn c ia

7 a 9 ðtende
nedian¿mente

1A å 13 - atende bem

a) Lógica e clareza da exposi.ção;

!,IËDIAG.aduaçãoCrltérlos

QUESITO 2: ANÁLIsE DE IMAGEM DO CONTEÚDO

TELEvrsÃo (Anexo rrr)E EÍ'IISSORAS DE

PUBLICADO E/OU VEICULADO EI't ]ORNAIS

b) Relevåncia e pertinência dos itens apresentados com

exercicio criâtivo

Ótima lógicã e clareza da exposicão

ótima .elevånciâ e pentinênciå dos itens âpresentados

7,6ø

ø: não atende
1 à 3: atend€ pouco

4a6:¿tende
nedì¿nåmente

7a8-¿tendebem
9 è 1ø atende com

excelênciã

a) Lógica e clareza de exposição;
Justlflc¿tlvånÉDraGraduaçãoCritérlos

SUAOUESITO 6: Plano de Ação - Identificação de riscos à lnagem

ø: não åtende
I ã l: at€nd€ pouco

4a6:atende
medianamente

7ãa-åtendeben
9 ¿ 1ø - atelde com ótima relevànci¿ e pentinênci¿ dos itens ¿presentados

7,2ø

Ótj.m¿ lógicå e clarezã da exposição

Crltérios

suEQtEsITO 5: Plano de Ação - oportunidade de ñfdia positlva

a) Lógica e clareza da exposi.ção;

b) Relevância e pentinència dos itens apresentados con
exencício criativo.

Ötima exposição con clareza e lcigicå

Apresentou ótima consistència na relãção de càusa e
efeito ent.e problema detectado e proposta de solução

ótimâ àgilidade e eficácia nas redidas propostas

4,4ø

Crltédos

Demonstrou resultados con ótif,ã releváncia. åléñ de
nesentêdosRelevância dos nesultados

a) Lógicê e clareza da exposiçâo;

1 a 2: atende pouco

d) Agilidade e eficácia das medidas adotadas

6: não âteñde

3 ã 4: atende bem

S: åtende com

SUBOIJESITO 4: Plano de Ação - tltateriaLs a serem pnoduzidos

b) Consistêncla das relaçöes de causa e efeito entre problema
e pnoposta de solução apresentada;

ø: não âtende

1 a 2: atende pouco

3 a 4: atende

5: atende com

Otina exposição com c.Larezà e lógicè

Apresentou ótima consistència na relação de causa e
efeito entre problenã detectado e proposta de solucão4,6ø

Ações a senen desenvolvidas pela contratada

ede

d) Agilidade e eficácia das nedidas êdotadas

c) ReLevânciê dos resultados apresentados;

b) Consistência das nelações de causa e efeito entne problema

ê) Lógica e clareza da exposição;

Crltérios

Demonstrou resultados com ótimã relevåncia, aIém de
ótima agilidade e eficácia dãs medidas pnopostas

SITBqTESITO 3: Pleno de Ação

SUSOUESITO 2: plano de Ação - Estratégia de Relacionanento com a f.tfdia

1 à 3: atende oouco

4a6-àtende
nedianànente

7a8-atendebefi
9 a 1ø : atende com

ótimã exposicão com clèaeza e lógica

Apaesentou ótifrâ consistênci¿ na relaçâo de causâ e

efeito entne problemã detectado e propostå de solução7,8ø

Crltérlos

d) Agilidade e eficácia das medidas adotadas

a) Lógica e clareza da exposição;

b) Consistência das reLações de causa e efeito entre problema

c Relevância dos resultados apresentados;

de solução

Apresentou ótinã relevåncia dos resultådos, a1ém de
ótima agilidãde e eficáciã dãs medidðs ãdotadas

ø; nåo atende
1¿3-atendepouco

4a6: atende
medianamente

7a8-atendebem
9 a 1ø: atende com

Ötiûè exposição con claaeza e lógica

Apresentou ótima consistência nâ relacão causã e
efeito entae paoblema detectãdo e paoposta de solução

Apresentou ótimã relevância dos .esultadosc) Relevâncla dos resultados apresentados

8,2ø
entre probl.enacausa e

Crltérlos

a) Lógica e clareza de exposiçâo;

SUBOUESITO 1: RaciocÍnio Básico

QUESITO 1: PROPOSTA PARÁ O TEüA DO EXERCÍCIO CRIATIVO

JOSEANE GONçALVE5


