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negras dos itens 4.1ø e 4.11Cálculo aritimético com base nas 4,9ø

r,rËDra

QUESITO 3: QUALIFICAçÃO DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS

c) Relevåncj.a e pertinência dos itens êpontados

b)Clareza, concisão e objetividade dos textos;

Ótima exposiçào com clareza e logic¿

Apresentou ótima concisão, clareza e objetividade dos
textos

aelevåncia e pertinência dos itensDemonstaou ótima
apresentâdos

Lø,øø

9: nao atende
1ål-atendemui.to

00u co
4â6 åtendepouco

14 å 15 - atende con
excelênci.a

7 a 9 atende
medianåmente

1ø a L3 - atende bem

a) Lógica e claneza da exposição;

ilÉoraGraduaCãoC.ltérlos

QUESITO 2: ANÁLISE DE IMAGEM DO CONTEÚDO

(Anexo III)E EMISSORAS DE TELEVISÃO

PUBLICADO Ê/OU VEICULADO EM JORNAIS

ø: não atende
1 ã l: atende pouco

4a6:¿tende
medianaÍente

7à8-atendeben
9 a 1ø àtende com Boa aelevånciå e pertiñênciã dos itens apresentados

6,8ø

Boå l.óglca e clareza d¿ exposição

¡tÉDraC.ltérlos

SITBoIESITO 6: PLano de Ação - Identificação de riscos å inagem

a) Lógica e clareza de exposição;

b) Rel.evância e pentinència dos j.tens apnesentados con
exencÍcio criativo.

ø: não atende
1 å 3: atend€ pouco

446:ètende
ñ€diånãmente

7a8-¿tendebem
9 a 1ø - atende com Boa relevância e pertinência dos itens apresentados

6,8ø

8oa 1ógicã e clareza da exposição

Critérlos

SIßoOESITO 5: Plano de Ação - Oportunidade de nÍdi.a positi.va

a) Lógica e clareza da exposj.ção;

b) Relevância e pertj.nèncj.a dos itens apresentados com

exencÍcio criativo.

ø: não ¿tende

1 a 2: ¿tende pouco

3 å 4i atende ben

5: âtende coft

4,2ø

Cf;ltérlos

SUBqTESITO 4: Plano de Ação - lnateriais a serem produzidos

d) Agilidade e eficácia das nedidas adotadas

c) Relevância dos resultados èpresentados;

Tesde solução
b) Consistêncj.a das nelações de causã e efeito entre problema

a) Lógica e clareza da exposição.;

Deñonstrou resultâdos com ótima relevånciå, aÌém de
ótima ãgj.lidade e eficáciã nas medidas pnopostas

Ótimà exposiçào con clarezå e logica
Apaesento! ótima consistènciâ na nelêcão de câuså e
efeito entre problema detectado e propostâ de solução

ø: não atende

1 a 2: ãtende pouco

I ê 4: atende

5: ¿tende cod

ótina exposição com claaeza e l.ógica

Apresentou ótif,a consistência nã reLação de càusa e
efeito entre problema detectådo e proposta de solução1,6ø

Ações e seren desenvoLvidas pela contratadâ

e de

d) Agilidade e eficácia das nedidas adotadas.

c) Relevância dos resultêdos apresentados;

b) Consistência das relãções de causa e efeito entre problenê

a) Lógica e claneza da exposição;

Cnltérios

Def,onstaou .esultados com ótina relevâncià, å1ém de
ótima agilidade e eficácia nâs medidãs propostas

SUEOITESûO 3: Plano de Açåo

SUBOIES¡TO 2: Plano de Ação - Estratégia de Relacionañento com a trtfdia

6,6ø

Crltérlos

d) Agilidade e eficácia das nedidas adotadas

7a8-¿tendebenc) Relevância dos resultados apresentãdos;

a) Lógica e clareza da exposj.ção;
1 a 3: atende oouco

4a6-atende
fredianãmente

Demonstrou resultådos con boa nelevåncia, ¿1ém de
agilidade e eficácia das ftedidãs apaesentadas.

Boa exposição con clãreza e lógica

Apresentou boa consistência nà ael¿ção de causa e
efeito entre problema detectãdo e proposta de solução

9 ¿ 10 : atende com

b) Consistência das relações de causa e efeito entne pnoblema
e pnoposta de solução apresentada;

ø: não ãtende
1a3-atendepouco

4ã6: atende
medianamente

7a8-ãtendebem
9 a 1ø: åtende coñ

Otimã exoosição con clãae¿a e logica

Apresentou ótina consistência na Telacâo de cåusà e

efeito ent¡e probÌenã detectado e paoposta de solucão

Ótima relevância dos nesultadosc) Relevância dos nesuLtados apnesentados

entne preCons
7,øø

SUBOITESITO 1: Raciocinio Básico

a) Lógj.ca e clareza de exposição;

crlté.los

QUESITO 1: PROPOSTA PARA O TEMA DO EXERCÍCIO CRIATIVO

LO EDO ]OSEANE GONçALVES


