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QUESITO 1: PROPOSTA PARA O TEMA DO EXERCÍCIO CRIATIVO

~jaaaESITo 1: Raciocínio Básico

critérios Graduação MEDIA Justificativa

O: não atendea) Lógica e clareza de exposicão; eecel ante eeposicaocom clarez a e lógica
1 a 3 - atende pouco

corisis Lestia das relações de tausa e efeito entre pruinleea 4 a 6 atende Apreses t ou etc ciente consistência na reterão de caus
e proposta de solução apresentada; medianamente 9,20 afeit o entre problema detectado e proposta desoluçao

7 a e - atende be.
c Ralevancia dos resultados apresentados. o a ‘e: atenda com Apresentou exca lente releváncia dos resultados.

excelência

~Y?QiW$TTQ 2: Plano de Ação - Estratégia de Relacionamento co- a Mídia
Critérios Graduacao MÉDIA Justificativa

e: não atendea Lógica e clareza da exposição; mucelente eeposicao co. clareza e lógica
1 a 1: atende 000co

b Consistência das relacóes de cansa e efeito entre problema 4 a e atende Apresentou excelente consistenci ana mIa çao de cauo
e efeito entre probleea detectado e proposta dee proposta de solução apresentada: sediasamente 9,40 solucão

c) Relevância dos resultados apresentados; 7 a 5 - atende bem Oeeonstrou resultados co~ eecelente releva ncia, além
de encelence agilidade e eficacia das medidas

d) Agilidade e eficácia das medidas adotadas. O a le : atende com apresentadas.
enre1e~1a =

amw~srro 3: Plano de Ação - Ações a serem desenvolvidas pela contratada

critérios Graduacao 6DIA Justificativa

a) Lógica e clareza da exposicão; m; na o atende Ótima exposiçao com c larezae lógica

b) Consisténcia das relações de causa e efeito entre problema Apresentou ótima consistênc ia na relaflo de causa e
n a 2: atend, coate

e proposta de solucão apresentada; 4,80 efeito entre problema detectado e proposta de soluclo

c) Relevancia dos resultados apresentados; aa4- atende Demonstrou resultados co. ót ima relenáncla, além de

dl Agilidade e eficácia das medidas adotadas. s: atende cem enceléncia ótima agilidade fi é i da .edtd

S4~WESZ1O 4: Plano de Ação - Materiais a sare, produzidos

Critérios oraduaçao N~OIA Justificativa

a) Lógica e clareza da exposição; e: não atende Ótima exposição com clareza e lógica

b) consistência das relações de Causa e efeito entre probl ~ Apresentou ótima consistência na relacao de causa e
1 a 2: atende pouco 4,60 efeito entre problema detectado e proposta de soluçao

e proposta de solucão apresentada;

c) Releváncia dos resultados apresentados; 1 a 4: atende bem De.onxtrou resultados com dti ma relevancia, além de
d) Agilidade e eficácia das medidas adotadas. ~ eternos com ótima agilidade e eficácia nas medidas propostas

SUSWESITO 5: Plano de Ação - Oportunidade de midia positiva

critérios Graduado MÉDIA Justificativa

a) Lógica e clareza da exposição; e: na e atende
1 a 5; ateede monce Escelente lógica e clareza da exposican

aae; atende

b) Relevância e pertinência dos itens apresentados com medianamente 9,40
7 a a . atende bemexercício criativo. Lscelente releváncia e pertlnéscsa dos itens

9 a la . atende coe
encelênrim apresentados

SVSWESITO 6: Plano de Ação . Identificação de riscos à imagem

critérios Graduaçao MÉDIA Justificativa

a) Lógica e clareza de exposição; e: mm n’tende
1 a 3: ateede pouco Excelente lógica e clareza da esposiças

aae: atende

b) Relevância e pertinência dos itens apresentados com medianamente 9,60
7 a a -atende bem

exercício criativo. Escelente relevância e pertinencia dos Itensqaleacendnc
mucasi moia apresentados

QUESITO 2: ANÁLISE DE IMAGEM DO CONTEÚDO PuaLlcAoo E/ou VEICULACO EM JORNAIS
E EMISSORAS DE TELEVISÃO (Anexo III)

critérios Graduac3o MÉDIA

e nao atende
a) Ldgica e clareza da exposição; 1 a 1 - atende muito oce ente eupot ç1o com cldu-eed e lógitd

Douco
4 a 6 atende pouco Apresentou Escelente concisao, clareza e objetividade

b)clareza, concisão e objetividade dos textos; de testos
7 a 9 atende 14,00
medianamente

10 a 13 - atende bem se ou Excelente relevancsa e pertinencia dos

c) Relevância e pertinência dos itens apontados. 14 a 15 atende co. s apontados
excelência

QUESITO 3: QUALIFICAÇÃO DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS

critérios Graduaçlo NÉDiA Justificativa

cálculo aritimético coa base nas regras dos itens 4.10 e 4.11 Nota de Oa 5 4,03 Tabasa Própria
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