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QUESITO 1: PROPOSTA PARA O TEMA DO EXERCÍCIO CRIATIVO

S4~(AJESlIO 1: kaciocinio Iaásico

critérios Gradsaaclo PitotA Justificativa

e: não atende Boa exposição coa clareza e lógicaa) Lógica e clareza de exposição; 1 a 3 . atende pouco

b) Consisténcia das relações de causa e efeito entre problema 4 a 6 atende Apresentou boa consistência na relação de causa e
e proposta de solução apresentada; medianamente 6,60 efeito entre problema detecta do e proposta de solscio

7 a $ atende bem
c) Relevância dos resultados apresentados. a le: atende coe Apresentou boa relevância dos resultados.

excelência

SUDWESXTO 2: Plano de Ação - Estratégia de Relacionamento coe a Midia
co lLét Los Graduado MÉDiA Justificativa

O: não atende Boa esposicão com clareza e lógicaa) Lógica e clareza da exposição; 1 a 3’ atende oouco

b) Consistência das relações de causa e efeito entre problema 4 a 6 atende Apresentou boa cossistencia na relacao de causa e
e proposta de solução apresentada; mcd ianamente efeito entre problema detectado e proposta de soluclo6,80
c) Relevância dos resultados apresentados; 7 a e - atende bem lemonstrou resultados com boa relevância, além de boa

O a 10 atende com agilidade aeficác ia das medidas apresentadas.
d) Agilidade e eficácia das medidas adotadas. arreliaria

SUB~IESITO 3: Plano de Ação . Ações a serem desenvolvidas pela contratada

critérios Graduado MÉDIA Justificativa

a) Lógica e Clareza da exposição; e: na o atende dtiaa esposiclo com clareza e lógica

b) Consistência das relações de causa e efeito entre problema Apresentou ótica cossistenicia na relacâo de causa e1 a 1: atende poacn
a proposta de solução apresentada; 3,40 efeito entre problema detectado e proposta de solucao

c) Relevância dos resultados apresentados; 3 a 4: atende lemons trou resultados com ótica relevância, além de

d) Agilidade e eficácia das nedidas adotadas. 5, atende ‘se encesênsía ótima agilidade e eficácia das aaósdas apresentadas

Sal~IESITO Az Plano de Ação - Materiais a serem produzidos

critérios Oraduacâo Justificativa

a) Lógica a clareza da exposição; e: não atende ót iea es posição coa clareza e lógica

b) Consistência das relações de causa e efeito entre problema Apresentou ótima consistência na relação de causa e1 a 2: atenda pouco 3,80 afeito entre problema detectado e proposta de solucão
a proposta de solução apresentada;

c) Relevância dos resultados apresentados; 3 a 4: atende bem Damons trou resultados com ót ima relevância, além de
,: atenue com ótima agilidade a eficácia nas medidas apresentadas

d) Agilidade e eficácia das medidas adotadas.

SUIaJESIT0 5: Plano de Ação - Oportunidade de midia positiva

critérios Graduacão RáDIA Justificativa

a) Lógica e clareza da alposiçâo; o nanat.nde1 a 1: atende poaco Boa lógica e clareza da exposicão
4 a a : atenda

b) Relevância e pertinéncia dos itens apresentados com eed ianaeente 6,40
7 a O -atende bem

exercicio criativo. a a 10 ‘atende, Boa relevância e partinência dos itens apresentados
e,ceséscsa

&IBOJESITO 6: Plano de Ação - Identificação de riscos à iaagea

critérios Graduacão NÉDIA Justificativa

a) Lógica a clareza da exposição; 0: na o atende
1 a a: atenda pente Boa lógica e clareza da asposiclo

eas:atanda

b) Relevância e pertinência dos itens apresentados com aadsaea.aste 6,807 a a ‘atende bem
elercicio criativo. oale atenda cem Boa relevância e pertinência dos 5 tens apre sentados

.scesência

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

critérios Graduação MÉDIA

O: nâ o atende
a) Lógica e clareza da axposição; 5 a 3 -atenda cuSto Boa axposiclo com clareza e lógica

.__.00u
4 a 6 atende posco Apresentou boa concislo, clareza e objetividade de

b)cler’exa, coo,cisâo e ubjatividasie dus textos; textos
7 as atenda 9,20
medsanaaante

le a 13 ‘ atande bem lemonstrou boa relevinciaeper tinência dos itens
apontados

c Relevância e pertinéncia dos itens apontados. 14 a 15 -atando com
excelência

QUESITO 3: QUALIFICAÇÃO DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS

,,__,—‘—— —__ Critérios Graduado MÉDIA Justificativa

/“~~culo aritimético coa base nas regras dos itens 4.10 e 4.11 Nota de e a 5 3,68 Tabela Própria

a
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