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QUiSIIO 1: PROPOSTA PARA O TEMA DO EXERCÍCIO CRIATIVO

~OUESITO 1: Raciocínio Désico

Joç.kcXrV

IOSEANE GONÇALVES

Justificativa da Avaliação da Proposta Técnica

L C ANTEs FSB DIV1JLGAÇAO LTDA.

critérios Graduado MÉDIA lãstlftcattva
O: não atendea) Lógica e clareza de exposicão. Ia 3-atende pouco Boa expus’ tão coa da’eeae logica

b) Consisténcia das relações de causa e efeito entre problema 4 a 6 atende apresentou boa consistência na relação decausae
e proposta de solução apresentada; mediananente 6, 60 efeit o entre proêlema detectado e proposta de solução

7 a a - atende bem
c) Relevância dos resultados apresentados - 9 a la: atende Loa a na relevância d os rasa ltados

excelência

54~JES1TO 2: Plano de Ação - tstraEégta de Relac loriau,austo coa a Midia

critérios Graduação MéDIA lustificativa
a: não atende

a) Lógica e clareza da exposição; 1 a 3: atende souto Boa exposição coa clareza e lógica

b) Consistência das relações de causa e efeito entre problema 4 a 6 atende Apresentou b oa consistá ncia na relação de causa e
e proposta de solução apresentada; mcd ianamente 6 80 efeit neutra problema detectado e proposta de sslsçãs

ç Relevincia dos resultados apresentados; 7 a a -atenda bem Demsns cr0 s resultados com b na relevância, alia de boa
eale:açende com agIlidade e eficácia das medi das apresentadas.d Agilidade e eficácia das medidas adotadas

SUBWESITO 3: Plano de Ação - Aç8es a serea desenvolvidas pela contratada

Critérios Graduação MéDIA Justificativa

a Lógica a clareza da exposição; O: uSo atende ót ima exposição tua clareza e lógica

b consistência das relaç8es de causa e efeito entre problena Apresentou ót ima consistincia na relação decassae
1 a 2: atende posto afeit o entre probseaa detectado e proposta de solução

e proposta de solução apresentada; 340

c Relevãocia dos resultados apresentados; 3 a 4: atende Demonstrou resultados com ót ima relevãnc ia, alim de

5- atende com ótima agilidadeeeficácia das medidas propostasd Agilidade e eficácia das medidas adotadas. encelincia

sIsaaEsITo 4: Plano de Ação - Materiais a serea produzidos

crltérioa Graduado MÉDIA Juntificativa

a Lógica e clareza da exposição; a. o atende ótima esposiçãs coa clareza e lógica

Apresentou ót ima tossis tênc ia na re latão decansae
b Consisténcia das relações de causa e efeito entre problema efeito entre problema detectado e proposta de soluçãoa atende pouc
e proposta de solução apresentada; 3,40

c selevhcia dos resultados apresentados; 3 a a tende bem Demonn troa resultados com óti ma relesãnc ia, além de
: atenoe 5 ótima aaili dadeeeficácia nas medidas propostasd Agilidade e eficácia das medidas adotadas

~SWESITo 5: Plano de Ação - Oportunidade de mÉdia positiva

critériox Graduação xioi* )ustificativa
e: na o atende

Boa lógãcaeclareza da exposição1 a 5: atende psaos
4 a e : atende

a) Lógica e clareza da exposição; moa re lesãnciae part inência dos içens a presençados

b) Relevância e pertinéncia dos itens apresentados con “ad [amamente
7 a a -atende bemetercicio criativo. 9 a la - atende cxc

ascalêstia

~E5XTO 6: Plano de Ação - Identificação de riscos à ieagea

Critérios Graduação IdOl. Justificativa
a nas açamdm

a) Lógica e clareza de exposição; s a 3: açende pouco ótima lógic aeclarexa da exposição

aae:atande
b) Relevância e pertinência don itenn apresentados çoe med [amamenta 7,20

7 a B -atende bemextercicio criativo, sala atende com otima re levãnciaepertinência dos 5 tens apresestados
escesêntia

QUESITO 2: ANÁLISE DE IMAGEM DO CONTEÚDO PUBLICADO E/OU VEICULADO EM JORNAIS
E EMISSORAS OE TELEVISÃO (Anexo III)

critérios Graduação NÉDIA

O: nã o atende
a) Lógica e clareza da exposição; 1 a 5 - atende au ito Boa exponicão çxe clarexam lógica

Dosco
4a6 atende pouco Apresentou b oa csscis lo cl arezae objetividade dos

b clareza, concisão e objetividade dos textos; textos
7 a 9 atende 9,60
mediananente

la a 15 -atende bem Demonstrou b oa relevâncaepert nencia doo itens
apresentadosc Relevância e pertinência dos itens apontados. 14 a 15 -atende com

esceli ncia

QUESITO 3: QUALIFICAÇÃO DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS

critérios Graduação MéDIA Juatificativa

Cálculo aritiaético tom base nas regras dos itens 4.10 e 4ll~ mota de a a 5 5,00 Tabela Própria


