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QUESITO 1: PROPOSTA PARA O TEê~ DO EXERCÍCIO CRIATIVO

SUB~IESITO 1: Raciocínio Básico

critérios Graduacao MÉDIA Zustificativm

a: nao atende ótima eaposiçao com clareza e lógica
a) Lógica e clareza de exposição; 1a3 atende pouco

b) consistência das relações de causa e efeito entre probleea 4 a 6 atende
e orpoosta de solucão aoresentada: medianamente 7,80 Apresestoe ót ama consistintia na relacan de caunaeefeít oentre p-abse.a detectade e preponca de selac

7 a 8 atende bee
c) Relevância dos resultados apresentados. 9 a 10: atende co. Apresentou ótima relevância dos resuntados

excelência

9jB~JESITO 2: Plano de Aflo - Estratégia de Relacionamento com a Midia

critérios Graduacao MÉDIA Justificativa
a- não atende ótica esposscao com clareza e lógica

a) Lógica e clareza da exposição; 1 a 3: atende oouco

b) Consisténcia das relações de caasa e efeito entre problena 4 a 6 - atende Apresentou Atima tonsistêetia na rei, cão de caana e

e oroposta de solucão apresentada; medianamente efeit o entre problema detettado e prnpnsta de colação8,60
O Relevância dos resultados apresentados; 7aS atende bem oemonstron resultados com ót ima retevància, além de

9 a 10 : atende com ótica eficácia das medidas apresentadas.
d) Agilidade e eficácia das medidas adotadas.

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

critérios Graduacao MÉDIA Justificativa

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

b) consistência das relações de causa e efeito entre problema Apresentou ótima consistência na relação de causa e
1 a 2: atende pouco efeito entre problema detectado e proposta de soluçao

e proposta de solução apresentada; 4,08

c) Relevância dos resultados apresentados; 3 a 4: atende Demonstrou resultados com ótima relevãncia, aiém de

5: acende com ótima agilidade e eficácia das medidas propostas
d) Agilidade e eficácia das cedidas adotadas. aaralêqsria

susalEsITo 4: Plano de Ação - Materiais a serem produzidos

critérios Graduação MÉDIA Justificativa

a) Lógica e clareza da exposição; a: nao atende ótima exposicão c om clareza e lógica

b) consistência das relações de causa e efeito entre problena 59 resentna ótima tensistáncia na relat as de taanaeefeit e1 a 2: atende pouco entre prabteea detectado e propoeta de malacas
e proposta de solução apresentada; 4,00

c) Relevância dos resultados apresentados; 3 a 4: atende bem oemonstrou resultados com ótiaa relevância, além de

5: atende com ótima agilidade e aficâcia nas medidas propostas
d) Agilidade e eficácia das nedidas adotadas. eereleneia

SUBWESITO 5: Plano de Ação - Oportunidade de midia positiva

critérios oraduacao MÉDIA Justifâcativa

a) Lógica e clareza da exposição; e: na o atende
5 a 3: atende peaco ótima lógica e clareza da esposiçso

4ae:ateede

b) Relevância e pertinência dos itens apresentados con ~~s,’te0te 7,80
7 6 d atende bemexercício criativo. 9 a le -atende cem ótima relevancia e pertlnência dos itens apresentado

eeeeiéntia

SUWJESITO 6: Plano de Ação - Identificação de riscos à imagem

critérios Graduação MÉDIA Justificativa

a) Lógica e clareza de exposição; e: na o acendei a 3: atende poato ótima lógi caecãareza da esposiçao
Aae:acende

b) Relevância e pertinência dos itens apresentados com medianamance 8,207 a e - atende bes
exercício criativo. 9aIeatesdet em ótima reievãncla e pertinéncia dos itens apresentados

eaceiincia

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

Critérios Graduaçao MÉDIA

e: nso atende
a) Lógica e clareza da exposição; 1 a 3 - atende muito óc ima exposição com clareza e lógica

OOucO
é a 6 acende pouco Apresentou ótima concisao, clareza e objetividade do

b)clareza, concisão e objetividade dos textos; textos7 a 9 atende 12,00
medianamente

la a 13 - atende bem Demonstrou ótica relevância e pertinência dos itens
apontados

c) Relevância e pertinéncia dos itens apontados. 14 a IS - atende com
escetencia

QUESITO 3: QUALIFICAÇÃO DA EOUIPE DE PROFISSIONAIS

critérIos Graduacão MÉDIA Justificativa

cálculo aritmético com base nas regras dos itens 4.10 e 4.11 Nota de O a 5 4,11 Tabela Própria

JOSEANE GONÇALVES
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