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QUESITO 1: PROPOSTA PARA O TEMA DO EXERCÍCIO CRIATIVO

S3BOJESITO 1: Raciocínio Básico

critérios Graduacao NíDIA Justificativa

O: não atendea) Lógica e clareza de exposicão; Eocelentees posiçãocom clareza e lógica
5 a 3 - atende pouco

b) Consistência das relaçóes de causa e efeito entre problema 4 a & atende Apreoentou eacelente consistência na relação de cauoa
e proposta de solução apresentada; medianamente 94g e efeito entre problema detectado e proposta desolucão

7 a a -atende bem
c) Relevância dos resultados apresentados. e a 10: atende com Escelente releváncia dos resultados

eecelencoa

WIWESI1O 2: plano de Ação - Estratégia de Relacionamento com a Midia

critérios Graduação ¶oi* Justificativa
O: nao atende excelente exposição 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 excelente consistência na relação de causa
e efeis o entre problema detectado e proposta de

e proposta de solução apresentada; medianamente
9,60 eolucão

c) Relevância dos resultados apresentados; 7 a a atende bem oemons trou resultados com eecelente relevâncIa, além
de eecelente agIlidade e eficácIa das cedidas

galã:atende com
d) Agilidade e eficácia das medidas adotadas- apresentadas.esrelem,-ia

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

critérios Graduacao MÉDIA Justificativa

a) Lógica e clareza da exposição; 0: nao atende Õtsma eeposicão coe clareza e lógica

b) consistência das relações de causa e efeito entre problema Apresentou ótima consistancia sa relacao de causa e
1 a 2: atende pouco

e proposta de solução apresentada; 4,80 efeito entre problema detectado e proposta de solucã

c) Relevância dos resultados apresentados; 1 a 4: atende oeaons troa resu içados com ótima relevância, além de
5: atende com ótIca agilidade e eficacia nas cedidas propostasd) Agilidade e eficácia das medidas adotadas. esrelenris

54~ESITO 4: Plano de Ação - Materiais a serem produzidos

critérios Graduação eeÊDIA Justificativa

a) Lógica e clareza da exposição; O: não atende ótima exposicão coa clareza e lógica

b) Consistência das relações de causa e efeito entre problema Apresentou ótima consistênc ia na relacão de cassa e
1 a 2: atende pouco efeit o entre problema detectado e proposta de soluça

e proposta de solução apresentada; 4,80
c) Relevância dos resultados apresentados; 3 a 4: atende bem Demonstrou resultados cem ót iea relevancia, além de

5: atende co~ ótima agilidade e eficacia nas medidas propostas
d) Agilidade e eficácia das medidas adotadas

SUBWESXTO 5: Plano de Ação - Oportunidade de midia positiva

criçârios Graduacae MÉDIA Justificativa

a) Lógica e clareza da exposição; e- mas atemde
1 a 3: atende posco excelente lóeica e clareza da esposição

aau:açesde

b) Relevância e pertinência dos itens apresentados com eedissauente 9,60
7 a e -atende bemexercicio criativo- Escelente relevância e pertinência dos itense a la - atende cem

escelencia apresentados

S~~ESTTO 6: Plano de Ação - Identificação de riscos a imagem

critérios Graduacao MÉDIA Justificativa

a) Lógica e clareza de exposicão; a: mao atesdelas-atenda pesca Éacelente lógica e clareza da exposição
4ae:atende

b Relevância e pertinência dos itens apresentados com lanamente 9,80
7 a 8 -atende bem

exercício criativo. Excelente relevância e pertinência dos itens9ale atende coe
encelénsia apresentados

QUESITO 2: ANALISE DE IMAGEM DO CONTEÜDO PUBLICADO E/OU VEICULADO EM 2ORNAIS
E EMISSORAS DE TELEVISÃO (Anexo III)

critérios Graduaçaa RÉDIA

O: na o atende
a Lógica e clareza da exposição; 1 a 3 -atende msito Escelenteesposição com clareza e lógica

osuco
4 a e atenda posco Apresentou escelente concisas, clareza e objetividade

b)clareza, concisão e objetividade dos textos; dos testos
7 a 9 atende 14,40
medianamente

lo a II - atende bem Oeeonstros eecelente relevância e pertisência dos
itens apresentados

c) Relevância e pertinência dos itens apontados- 14 a 15 -atende com
escelincia

QUESITO 3: QUALIFICAÇÃO DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS

critérios Graduacan eéoza Justificativa

Cálculo aritieético com base nas regras dos itens 410 e 4.11 Nota de O a 5 5,00 Tabela P pria
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