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Justificativa da Avaliação da pnoposta Técnica

LTCITAÍ{TE: CDf! COi\IUIIICAÇÃO CORPORATIVA L DA.

J.¿rr-^'e-t -/J

Tabela Própria4,59Notãdeøa5Cálculo arlLiqetico con base nas regnas dos itens 4.Lø e 4.7I
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lustlfl.catlvaGraduação üÉDraCritÉrlos

QUESÍTO 3: QUALIFICAçÀO DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS

c) Relevància e pertinência dos itens apontados

b)C1areza, concisão e objetividade dos textos;

Boa exposição com clarezå e lógica

Apresentou boã concisão, clareza e objetividåde dos
textos

Demonstrou boa aelevância e pertinência dos itens
apresentados

7,2ø

ø: nao ãtende
1ãl-atendemuito

00uco
4â6 atendepouco

14 a 15 - atende com

excelência

7 a 9 ¿tende
ñedianãñente

1ø a L3 - atende bem

a) Lógj.ca e clareza da exposição;

G.aduação
'1ÉDIA

Crltérlos

QUESITO 2: ANÁLISE DE IMAGEM DO CONTEÚDO PUBLICADO E/OU VEICULADO EM ]ORNAIS
E EMrssoRAs oe retevtsÃo (anexo rrr)

b) Releváncia e pentinência dos itens êpresentados com

exercÍcio criativo.

Boa lógica e clarezå då exoosicão

8oa relevånciã e pe.tinência dos itens ap.esentðdos

6,2ø

ø: não atende
I â 3: atef,de pouco

4ã6:åtende
mediånamente

7å8-åtendebeñ
9 ¿ 1ø ãtende com

excelénciã

a) Lógica e clareza de exposi.ção;

lustiflcrtlvet,tÊDIACrltérlos 6raduação

SUBOUESITO 6: Plano de Ação Identificação de riscos å imagen

b) Relevância e pertinência dos Ítens apresentados con
exercicio criativo,

8oð lógicã e clareza dã exposição

Boa relevânciã e pertinência dos itens apnesentados

6,6ø

ø: não atende
1 a 3i ateñde pouco

4a6:atende
mediãnãmente

7â8-atendeben
9 ¿ 1ø - at€nde com

a) Lógica e clareza da exposição;

¡tÉD1aGradúacãoCrlté.los

SUBf¡UÉSITO 5: Plano de Ação oportunidade de mÍdia posltiva

d) Agilidade e eficácia das medidas èdotadas

c) Relevância dos nesultados apresentados;

b) Consistência das relações de causa e efeito entre pnoblena
e proposta de solução apnesentada;

Ótirâ exposíçåo com clâreza e lógica
Apresentou ótina consistência na relãção de cãusa e
efeito entre problema detect¿do e proposta de solução

Demonstrou resultados com ótima aelevånciå, além de
ótima agílidade e eficácia nas nedidas propostas

3,4Ø

ø: não atende

1 ã 2: åtende pouco

3 a 4: atende bem

5: atende con
FY.Þl Ân.i å

a) Lógica e clareza dê exposição;
rÉDuGraduâcãoc.ltértos

sttrot ESIIo 4: Plano de Ação - titateriais a seren produzidos

d) Agilidade e eficácia das medidas adotadas

c) Relevância dos resultados apresentados;

b) Consistência das nelações de causa e efeito entre problema
e proposta de solução apresentada;

Ótíma exposicão com clarezå e lógica

Apresentou ótim¿ consistèncià nã relacão de causa e
efeito entre problema detectãdo e pnoposta de solução

Demonstrou nesultãdos com ótima relevåncia, alén de
ótima agilidade e eficácia das medid¿s propostðs

3,4ø
1 a 2: atende pouco

ø: não atende

3 a 4: atende

5: atende com

a) Lógica e claneza da exposição;
lustlflc¡tlvaüÊDta6råduãcãoC¡Ltérlos

SUSOTESITO 3: Plano de Ação - Ações a seneÍr desenvolvidas pela contratada

d) Agilidade e eficáciê das medidas adotêdês

c) Relevância dos nesultados apresentados;

b) Consistência das relações de causa e efeito entre problena
e proposta de soluçâo apresentêda;

8oå exposição com claneza e lógica

Âpaesentou boa consistência na nelacão de causa e
efeito entre problenã detectado e proposta de soÌução

Demonstnou aesultados con boa Felevåncia, a1ém de boa
agilidâde e eficácia das medidås apaesentadas.

6,4ø
7a8-atendebem

9 à 1ø : atende com

4a6-atende
m€dianamente

ø: não atende
1 a J: åtende oouco

a) Lógica e clareza da exposição;
fustlflcãtlvãGraduação IÉDIACrltérlos

su8{)lrEsl-ro 2: Plano de Ação - Estnatégia de Relaciona¡¡ento cofi a t¡tÍdia

c) Relevância dos resultados apresentados

b) Consistência das relações de causa e efeito entre problena
e pnoposta de solução apresentada;

8oa exposj.ção com clãreza e lógica

Apresentou boâ consistênciâ na relação de cåusa e
efeito entre problena detectado e proposta de solução

Boa relevância dos resul.tados

6,6ø

7a8-atendebem
9 a 1ø: ¿tende com

aY.êl ô^.ì 
'

ø: não atende
1a3-atendepouco

4a6: âtende
mediânânente

a) Lógicê e clareza de exposição;

lustlflcativaIrËDtaGreduacãoCrltéFLos

SUEOTESITO 1: Raciocfnio Báslco

QUESITO 1: PROPOSTA PARA O TEMA DO EXERCÍCIO CRIATIVO

PAULO JOSEANE GONçALVES


