
QUESITO 1: PROPOSTA PARA O TEMA 00 EXERcÍCIO CRIATIVO

SUBWESITO 1: Raciocínio Básico

critérios Graduação MÉDIA — Justificativa

e não atendea) Lógica e clareza de exposicão; i a 3 atende pouco goa exposição co, clareza e lógica

b) consistência das relações de causa e efeito entre problema á a & atende
e orooosta de tolucão aoresentada: mcd ianamente 6,80 apreses sou boa consistência na rela çlo de caasaeeeeitoentre emblema detectado • empoes a de sei ação

7 a a -atende bem
c) Relevãncia dos resultados apresentados. a le: atende coa

Apresentou boa relevãncia dos rasuntadosescelancia

WUQÇ~1TQÃ- plano ele Ação. - Fetratégim de Relacionamento com a Midia

critérios Graduação MÉDIA Justificativa
O: não atende

Ótima exposição coe clareza e lógicaa) Lõgica e clareza da exposição; 1 a 3: atende ~osco

b) consistência das relações de causa e efeito entre probleea 4ae atende Apresentou és iea consisté ncla na melado de causa e
e proposta de solução apresentada: medianamente efest o entre problema detectado e proposta de solução7,60
c) Reles4ncia dos resultados apresentados; 7 a 5 atende bem Demons troa resultados co. ótima releváncia, alé, de

9 a lo : atenda com Ótima eficácia das medidas apreseotadas.d) Agilidade e eficácia das cedidas adotadas- orrenksra

SUBWESITO 3: Plano de Ação - Ações a serem desenvolvidas pela contratada

critérios Graduação NÉOIA Justificativa

a) Lógica e clareza da exposição; O: nã o atende ótima exposição co. clareza e lógica

b) consistência das relações de causa e efeito entre problena la 1- atesde pouco Apresentou ótima consistência na malacas de causa e
efeit o entre problema detectado e proposta de solucãoe proposta de solução apresentada; 3,80

c) Relevãncia dos resultados apresentados; 3 a 4: atende Demons trou resultados co. ót i.a retevãncta, além de

5: atende coe ótima agilidade e eficácia das medidas propostasd) Agilidade e eficácia das nedidas adotadas- porpiMAja

SUBaIESITO 4: Plano de Ação - Materiais a serem produzidos

critêrios Gradsaacão MÉDIA 2ustifitativa

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

b) consistência das relações de causa e efeito entre probleaa 1 a 2: atend Apresentou és uma consistêccii na raiação de cuunaeefeito
e pouco entre problema detecta dc e proposta de solsc ãoe proposta de solução apresentada;

c) Relevãncia dos resultados apresentados; 3 a 4: atende bem Demonstrou resultados com ót iea relevãncia0 alé, de

5 atende com ótima agilidade e eficácia nas medidas propostasd) Agilidade e eficácia das cedidas adotadas

SUBOJESITO 5: Plano de Ação - Oportunidade de aidia positiva

critérios Graduação MÉDIA Justificativa
e: nin ‘tendea) Lógica e clareza da exposição; 1 a 3: atesde pouco boa lógica e clareza da eoposição

4 a e : ateode
b) Relevãncia e pertinência dos itens apresentados coe emdimeamente 6,80

7aa -atende bemexercício criativo- 9 a le - atende com eoa relevãncia e pertlaencla dos i tens apre sentados

escelêocia

~SGJESITO 6: Plano de Ação - Identificação de riscos à iaage.

critérios Graduação MÉDIA Justificativa
e.nsnntendsa) lógica e clareza de exposição; 1 a a: ateode pouco ótima lógica e clareza da exposição

dae:ateode

b) Relevãncia e pertinência dos itens apresentados com ,~d3aoa,*nte 8a 00
7 a a - atende bem

exercicio criativo- cale acende com Ót i.a relevãncia e pertinancia dos itens apresentados

encelência

QUESITO 2: ANALISE DE I9~GEM DO CONtEÚDO PUBLICADO E/OU VEICULAOO EM 2ORNAIS
E EMISSORAS DE TELEVISÃO (Anexo III)

critérios Graduação MÉDIA

O: não atende
a) Lógica e clareza da exposição; 1 a 3 atende muito Ótima enposicao com c lareza e lógica

louco
4 a 6 atende pouco Apresentou Ót ima concisas clareza e objetividade dos

testosb)c3areza, concisão e objetividade dos textos; 7 a 9 atende 11,40

medi anamen te
10 a 11 - atende bem Oemonstrou ót ima resevancia e pertinénci a dos itens

apontadosc) Relevãncia e pertinência dos itens apontados- 14 e 15 - atende com
excelência

QUESITO 3: QUALIFICAÇÃO DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS

critêrios Graduação MÉDIA Justificativa

cálculo aritmético com base nas regras dos itens 4.10 e 8-11 Nota de e a 5 4,83 Tabela Própria
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