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JustifÍcativa da Avaliação da Pnoposta Técnica
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3, 31 Tabelå PrópriaNotadeøå5Cálculo êritimétlco com base nas regras dos itens 4.Iø e 4.Il

I'lÊDIACri.térlos

QUESITO 3: QUALIFICAçÀO DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS

c) Relevåncia e pertinência dos itens apontados

b)Claneza, concisão e objetividade dos textos;

8oa exposição con clareza e lógica

Apresentou boè concisão, clareza e objetividade de
textos

Def,onstrou boa reLevåncia e pertinêncj,a dos itens
apontådos

8,2ø7 ¿ 9 åtende
fredianamente

1A å 13 - atende bem

14 a 15 - atende com

excelênciå

ø: não atende
1a3-atendemuito

oouco
4a6 atendepouco

a) Lógica e clareza da exposiçãoj

ilÉDra6naduaçãoCritérlos

DE TMAGEm Do coNTEúDo puBLrcADo E/ou vErcuLADo EM loRNArs
E EMrssoRAs DE TELEVTSÃo (anexo rrr)

QUESITO 2: ANÁLISE

b) Relevância e pertinência dos i.tens apresentãdos com

exercÍci.o cniativo.

Boå Lógicà e clarezå dã exposiçào

8oa relevância e pertinênciå dos ltens apresentados

5,6ø

ø: não atende
1 ã l: ate¡de pouco

4a6ratende
medi¿nàmente

7a8-åtendebem
9 à 1ø àtende com

a) Lógica e cl.aneza de exposição;
lustiflcativaI,tÉDIA6raduaçãoCrltérlo5

SUBoITESITO 6: Plano de Ação - Identlficação de nlscos å imagen

Boa relevånciå e pe.tinênciã dos itens åp.esentados

8oã lógicå e cl.arezã da exposiçåo

Crltérlos

6,2ø

SUAQUESITO 5: Plano de Ação - Oportunidade de nÍdla posltlva

øla) Lógica e clareza da exposição;
1 a 3: ¿tende pouco

4a6ratende
fredian¿neñte

7¿8-àtendebem
9 ¿ 1ø - åtende coñ

b) Relevância e pertinência dos itens apresentados com

exercici.o cniativo.

3,øø

SUqUES¡-fO 4: Plano de Ação - r¡tateriafs a senem pnoduzldos

Relevância dos nesultadosc

d) Agllidade e eficácia das medidas adotadas

a) Lógica e clareza da exposição;

Crltér1os

Demonstrou resultãdos com ótinà aelevåncià, além de
ótimà ¿gilidade e eficáci.a nès medidas propostås

Ótima exposicào cof, clare¿a e lógicè

Apresentou ótimå consistência na relação de cðusa e
efeito entre problema detectàdo e propost¿ de soluçäo

øi não atende

3 a 4: atende bem

5: åtende com

1 a 2: atende pouco
b) Consistência das relaçoes de causa e efeito entre problema
e pnoposta de solução apresentada.;

SUBoITESITO 33 Plano de Ação - Ações a serem desenvolvidas pela contratada

ø: não atende

1 ¿ 2: åtende pouco

3 â 4: atende

5r at€nde cm excelêñ.iå

3,2ø
resentadosRelevância dos resultêdos

Ótima exposição con clareza e lógica

das medidas adotadasd

c

a) Lógica e clareza da exposi.ção;

C.ltérlos

oemonstrou resultados com ótimå aelevåncia, ¿lém de
ótima a8ilidade e eficácia dâs medidas propostas

Apresentou ótima consistência nã relação de causã e
efeito entre problema detectado e propost¿ de soluçâo

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

$rA(UESlfO 2: Plano de Ação - Estratégia de Relacionanento com a ltÍdl.a

1 å 3: ãtende ooúco

4a6-atende
mediånanente

7a8-atendebem

9 a 1ø : âtende com

6,4ø

Crltérlos

d) Agilidade e eficáci.a das nedidas adotadas

a) Lógica e cÌareza da exposição;

c) Relevância dos resultados apresentados; oemonstrou resultados com boa relevåncia, alén de boa
agilidãde e eficácia das nedidas apnesentådas.

Apaesentou boa consistência nã relacão de causa e
efeito entre pnoblema detectãdo e propostå de solução

Boå exposição con clarezå e lógicå

b) Consistência das relações de causa e efeito entre problema
e pnoposta de solução apresentadê;

5,8ø

SUBOTESIIO 1: Raciocini.o Básico

Apresentou boa relevância dos aesultãdos.

Boa exposição com cÌãre¿å e logica

c) Relevância dos resultados apresentados

a) Lógica e claneza de exposição;

crlté¡los

Apresentou bo¿ consistência na relação de caus¿ e
efeito entre problemâ detectådo e proposta de solução

ø: não àtende
1a3-atendepouco

7¿8-âtendebÊn
9 a 1ø: atende con

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

4a6: atende
mediãnåmente

QUESITO 1: PROPOSTA PARA O TEMA DO EXERCÍCIO CRIATIVO

AGUADO . HE ]OSEANE GONCALVES


