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Justificativa da Avaliação da Pnoposta Técnica

LICIIANTE: IN PRESS AS5. IMPRENSA E COM. ESTRATÉCTCN ITOA.

Denonstrou ótima relevância e pertinência dos itens
apresentados

MEDIA lustiflcâtlvå

Notadeø¿5

Jctrrt u-(þnr,a-lvç,

a) Lógica e cla.eza de exposição.;

b) consistência das nelações de causa e efej.to entre pnoblema
e proposta de solução apresentada;

c) Relevância dos resultados apresentados

C.itérlos

a) Lógica e clanezð da exposição;

b) consistência das rel.ações de causa e efeito entre problena
e proposta de solução apresentadaj

u¡!Þ^rr d .ôev¡iúøó

QUÉSITO 1: PROPOSTA PARA O TEMA DO EXERCÍCIO CRIATIVO

&

c) Relevância dos resultados apnesentadosj

MÉDIA

Ótima exposição con clareza e 1ógicâ

Apresentou ótima consistência na.e1ação de causa e
efeito entne probÌema detectado e proposta de solução

7a8-atendebem

9 a 1ø : atende con

Ótimâ exposição com clâreza e lógica

Apresentou ótima consistência na relàção de causa e
efeito entne problema detectâdo e proposta de solução

SUSoUESIfO 4: Plano de Ação - Materiais a seren produzidos

c.ltéFlos Grad0acão rÉDrÂ

Demonstrou aesultados com ótima relevância, alén de
ótimå agiìidade e eficácia nas nedidas propostas

SUBotËSITO 5: Plano de Ação - opontunidade de mídia positiva

ø: ñão âtende
1 ã 3: atende pouco

4a6:atende
mediån¿mente

7a8-atendebem
9 ¿ 1ø - åtende com

ótisa 1óeic¿ e claaeza da exposição

b) Relevância e pentinência dos itens apresentados con 8,2Ø

ótina relevância e pertinênciâ dos itens apresentados

SUBotJESITO 6: Plano de Ação - Identificação de riscos å imagen

d) Agilidade e eficácia das medidas adotadas

cfitónlos MÊDIA

SUBoUESITO 1: Racioclnio Básico

C.ltér10s

SUSoUESITO 2: Plano de Ação - Estratégia de Relacionamento com a mídia

a) Lógica e claneza da exposiçãoj

a) Lógica e clareza de exposição;

b) Relevånci.a e pe.tinênciê dos itens apresentados com

exe.cício c.i.ativo.
8,2Ø

Ótima reÌevánciâ e pertinência dos itens apresentados

QUESTTO 2: ANALISE DE lMAGËfI DO CONTEÚDO PUBLICADO E/OU VEICULADO E¡4 ]ORNAIS
E EMTSSORAS DE TELEVISÃO (Anexo rrr)

Graduação

b) consistência das relações de causa e efeito entre problena
e proposta de solução apresentådaj

MÉoIA

b)Clareza, concisão e objetividade dos textosj

c) Relevância dos nesultados apresentados

7 a 9 atende
mediânâmente

10 a 13 - atende bem

14 ã 15 - atende com

excelênciÂ

d) Agilidade e eficácia das nedidas adotadas

G¡aduação

øi não atende
1â3-atendepouco

GPaduâcão

5Ir80UESIT0 3: Plano de Ação - Ações a serem desenvolvi.das pela contnatada
Crltérlos

a) Lógica e clareza da exposiçãoj

4 â 6 : atende
nedianamente

8 - atende ben
1ø: atende com

critéFios

b) Consistêncj.a das relações de causa e efeito entre problema
e proposta de solução apresentada;

c) Relevância dos resultados apnesentêdos;

d) Agitidade e eficácia das medidas adotadas

ø: nào âtende
1 ã 3: âtende oouco

4a6-atende
mediananente

Greduâcão

7,6ø

Ótima expogição com clareza e lógica

Apresentou ótima consistência na aelação de causa e
efeito entne probleña detectãdo e p¡oposta de solução

ótina relevância dos resultados

a) Lógica e cla.eza da exposição;

exercÍcio criativo

frEDIÂ

ø: não âtende

1 a 2i atende pouco

f a 4: atende

5: atende con

Grâduâcão

8,øø

c.ltérios

oenonstrou nesultados com ótima reÌevåncia, aÌém de
ótima agilidade e eficácia das nedidas apresentadas

flÉÐra

ø: não atende

L â 2: atende pouco

3 a 4: atende bem

5: atende com

4,4ø

a) Lógica e clarezð da exposiçãoj

Demonstrou resultados com ótimà nelevância, alén de
ótima âglÌldade e eficácia nâs ûedidas p¡opostâs

c) Relevância e pertinência dos itens apontados

crltérios

4,2ø

ótiûâ exposlção com clarezâ e ]ógica

Ap.esentou ótima consistência na nelacão de causa e
efeito entae problema detectâdo e proposta de solução

Cálculo aritimético com base nas negras dos itens 4,Iø e 4,LJ.

ø: não atende
1 a 3: atende pouco

4a6:ãtende
medianamente

7a8-ãtendeben
9 å 1ø atende.om

ø: não atende
1a3-ãtendemuito

oouco
4a6 ðtendepouco

QUESITO 3; QUALIFICAçÃO DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS

ótima ]ógica e clarezå då exposição

lustiflcåtiva

ótima exposição com clareza e lógicâ

Apresentou ótima concisão, clarezã e objetlvidade dos

L3,øø

5,ØØ

]OSEANË GONÇALVES
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