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QUE nO t¡ ÞLANO DE GOilUIüCA9AO PUBLTC|ÍARTA

Crllôrlc¡ Grcúr¡åc llctcl

Acuidode, obrongêncio, pertinênciq, prof undidode
e relevônc¡q dqr snóli¡e¡ reolizodo¡;

Compreensöo dc: informoçõer contido¡ no Anexo l;

Clorezo e objetividode,

Notq de o o to, ¡endo:
O - nôo qtende

lc3-otendepouco,
406-dtende

medionamente;
7d8-qtendebem;
9 o lO - qtende com

excelêncio.

7,66

Ótimo qcuidade, obrongêncio, pertinênciq,
profundidode e relevônciq no¡ oiróli¡e¡,
olém de ótimo compreenröo dor
informûçõer contido¡ no Anexo l, com
clorezo e obletividode.

Grll6dc¡ Grcdru3tc lfcl¡¡ flr¡llftcr¡lftn
Entend¡mento robre o objetivo de comunicoção
expo¡to no Anexo h

Amplitude e odequoçõo dol dødobromentoe
poritivor do conceito proporto no tolução
oprøentodo;

Exequibilidode e conhecimento técnico
comunicocionol demonrtrqdor no ertrotégio de
comunicoçöo qprerentodq no de¡ofio;

Ccpocidcde de orticulqçöo, ob¡ongêncio,
pert¡nêncio, profundidode ê relevôncio doe
orgumentot demon¡trodor sobre o cliente, seu
público olvo e o roluçõo øcolhidc.

Noto de O o 20, rendo
O - nõo otende;

lq3-otendemuito
pouco;

4q6-otendepouco;
7q9-qtende

mediqnomente;
10 (¡'13 - qtende

relstivomente bem;
t4 017 - dtende bem;
t8 o 20 - dterde com

o<celêncic.

t6

Bom entendimento robre o objetivo de
comunicoção expøto no Anexo l, <om
ótimo omplitude e odequcçöo dos
dødobromentor porit¡vos do conceito
proporto no roluçõo oprerentqdo. Boo
exequibilidode e <onhecimento técnico
comunicqcionol oprøentodo nq strqtégio
de comunicoçõo boo copocidode de
o¡ticuloçõo, obrongênc¡q, pertinênc¡o,
profundìdode e relevôncio dot orgumentol
demon¡trado¡ ¡obre o cl¡ente, públ¡co alvo
q roluçôo aprerentodû.

Crll¡fulc¡ Grcdn¡gtc lfcl¡l t¡rËlftcclþc

Adequoção do ideia û¡qtivo ofertodq qo cliente;

Entend¡mento robre o público qluo, linguogem,
objet¡vor, projetos, oçõer e progromo¡ do Govemo;

Originolidode, criot¡vidode, ¡¡mplicidode,
sdequqçöo, pert¡nênciq e entendimento entre q
proportq eloborodq e o cliente;

pert¡nênciq entre q¡ otividode¡ do Unidode
Contrqtonte e suo inrerçôo nos contextor rociql,
odmini¡trotivo e econômico;

Exequibilidode e economìcidcde dol peçcs e do
mqter¡qlt

Clorezq e objetividode dot soluçõer dpre.eritdddr.

Notq de o q 2s, Jendo:
O - nõo qtende,

lo6-qtendemuito
pouco;

7 o lO - qtende pouco
llqt4-qtende
medidnomente,
15o18-atende

relqt¡vomente bemt
19 o 2l - atende bem;
22 o 25 - atende com

o<celênc'xr,

20,66

Ótimo odequoçöo dq idéia criotivq e
entendimento ¡obre o cliente, ¡eu público
olvo, linguogem, objetivor, proietor, qções e
progromor de Govemo. Ótimq
originolidode, criqtivqdode, ¡implicidode,
odequcçõo e ótimo peÊinêncid entre o
proporto e o cliente e suo inserçõo nor
contextor ro€¡ol, odm¡nrtrqt¡vo e
econômico.Ótimq exequlbilidcde e
economicidqde dqr peçqs e mqterio¡s
propo¡tos, com clorezo e objetividade,

Crllêrtc¡ Grcdne¡Ëc lfctct t¡r¡llflccttrxr
Conhec¡mento técnico demonrtrodo, notodomente
do¡ hdbito¡ de con¡umo, e clqrezq quonto q eJte
tópico;

Entendimento quonto co público-olvo conr¡rtêncio
do roluçõo opontddq, pertinênc¡o e
cproueitomento dol oportunidcdet, de formq
eficcz e eficiente;

Demonrtrqçöo efetiva de economicidode do
soluçöo do delctio, no oplicoçûo do verbo,
coniugodq com odequcçöo e otimizqção de reu
dproveitdmento.

Nots de O o 11 rendo:
O - nõo otende;

lq3-otendemuito
pouco,

4o6-ctendepouco;
7d9-otende

med¡qnqmente;
10 o 13 - qtende bem;
14 a 15 - qtende com

excelêncio.

r3,33

Ót¡mo conhecimento técn¡<o e ót¡mo
entendimento robre o¡ hóbito¡ de consumo,
demon¡trodo¡ com clorezc. Bom
entendimento ¡obre o público olvo e ótimc
conliitência no soluçäo oprelentcdo de
formo pertinente, com oproveitdmento dst
opoÊun¡doder, de formd eflcoz e eficiente,
Ótimo demon¡troçüo do economic¡dode

do¡ recunoscom ótimo
dirponibif izodos.

fu"¡drtrafuß Jérrico

c/å-
Aleixo
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QUE rÍO t¡ pråNo DE ComuNrcaçÄo puBuc¡ÍÁRra

Grcdrc¡tc lfclc¡

Acuidoda abrongêncio, pertinêncic, profundidode
e relevôncio da¡ qnólhe¡ reqlizqdo¡;

Compreeneöo ddr iriformqçõer coritido¡ no Ano<o h

Clarezo e objetividode.

Notq de o o to, rendo¡
o - nôo qtdde

lq3-otendspouco,
4oó-qtende
med¡qnomåte,

7q8-qtendebem,
9 q 10 - oten& om

excslêncic

9,33

Excelente ocuidode, obrongêncio,
pertinêncic, profundidqde e relevôncio no¡
qnólkø, olém de 6timo compreenrõo dor
informoções contidq¡ no Anê(o l, com
clqrezo e objet¡vidode orcelente¡.

Crllôrlcr Grcdrc¡Ëc llcÈc¡

Entendimento ¡obre o obletivo de comuniccçõo
exporto no Anexo l;

Amplitude e odequoçõo dos dadobrqmentot
poritivor do conceito propdto nd roluçöo
oprerentcdcc

Exequibilídcde e conhximento técnico
<omunicccionol demon¡trodo¡ no ertrdtégiû de
comunicoçõo opre¡entodo no desqfio;

Ccpocidode de orticulûçöo, abrqngêncio,
pertinêncio, profundldode e reler¡ôncio dor
crgumentor demon¡trqdot robre o cliente, ¡eu
prlblico olvo e o soluçõo ø<olhido.

Noto de O o 20, iendo¡
O - nõo qtende;

lo3-dtendemuito
pouco;

4q6-qtendepouco;
7d9-qtende

medionomente;
lOat3-stende

relqtivqmente bem;
t4 a t7 - otende bem;
t8 q 20 - atende com

excelênciq,

19,66

Êxcelente entendimento robre o objetivo de
comunicoção exporto no Anexo l, <om
e:(celente omplitude e odequcçöo dot
dødobromentos por¡tivor do conce¡to
propotto nc ioluçöo oprøentodo.
exequib¡lidqde e conhecimento técnico
comunicqcionol qprerentqdo no ertrotégio
de comun¡coçõo, ex<elente copocidode de
ort¡culoção, obrongêncio, pertinêncio,
profundidcde e relevôncic dos orgumentol
demonrtrodoJ robre o cliente público slvo
o soluçõo cprøentodo.

Srllådc¡ Grcduc¡õc lfct¡t f¡$lñc¡lftn

Adequoçõo dc ide¡o cr¡otivo ofertqdq ao cliente;

Entend¡mento robre o públlco olvo, linguogem,
obietivor, pro¡etor, oçõer e progrqma¡ do Gor¡emo;

Originoliddde, criqtividode, ¡implicidode,
odequoçõo pertinênciq e entendimer¡to entre o
propo¡to eloborqdq e o cliente;

peË¡nênc¡q entre dr stiuidqdeJ do Unidqde
Controtonte e ruq inrerção noi contextor iociol,
qdm¡n¡rtrotivo e econômico;

Exequibilidode e economicidode dqr peçcs e do
motericl;

Clorezo e ob¡etivÌdode dot soluçõer qprerentodor.

Notd de O q 25, rêndo:
O - nöo qtende;

lo6-qtendemuito
pouco,

7 o lO - otende pouco
llo14-qtende
mediqnqmente;
15q18-otende

relqtivomente bem;
19 o 2t - qtende bemt
22 q 25 - qtende com

excelênciq.

24,33

Excelente qdequqçõo dc idéio criotivo e
ótimo entendimento sobre o clientg ieu
público olvo, linguogem, objetivor, pro¡etor,
oçôe! e programqs de Govemo. Excelente
originolidadg criqtivodqde, ¡ímplicidqde,
odequoçöo e ót¡mq pertinêncio entre o
proporto e o cliente e ruq ¡nrerçöo nos

contexto¡ rociql, odm¡nrtrdtivo e
econômico.Ótima exequíbilidode e
economicidode dor peço¡ e msteriqit
propo¡tos, com clqrezo e objet¡v¡dode.

Grilôrlc¡ Grcdnc¡åc lfclc¡ f¡¡¡llflc¡lls¡
Conhec¡merìto técnico demonrtrqdo, notodomerite
do¡ h6bito¡ de consumo, e clcrezo quonto q eJte
tópico;

Entendimento qudnto do públ¡co-dlvo, coniirtêncid
do roluçöo dpontqdo, pertinênciû e
aproveitdmerito ddr opo¡tunidqder, de forma
eficoz e eficiente;

Oemonrtrsçdo efetivq de economic¡dode do
soluçdo do detofio, no oplicqçôo da verbo
conjugodo com odequoção e otimizoçõo de seu
oproveitomento.

Noto de O q 15, rendo:
o - nõo stende;

lq3-qtendemu¡to
pouco,

4d6-qtendepoucot
709-qtende

medionomente;
lO q 13 - qtende bem;
14 a 15 - otende com

excelêncio.

14,66

Excelente conhecimento técn¡co e
entendimento sobre o¡ hdbito¡ de con¡umo,
demon¡trodo¡ com clorezo. Exc€lerìte
entendimento sobre o público olvo e
con¡i¡tênciq nq ¡oluçõo opresentcdo de
formo pertinente e com ótimo
üproveitomento dol oportunidodø, de
formq eficqz e e{icienta Ótimg
demonltroçöo do economicidqde com
ótimo oproveitomento
dirponibillzodos.

(

Lfurd^"Na
Coroline Sontor de Qudìrof Rlbelro Noncl
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QUE TIO t¡ pr.AtlO DE GOHUI|¡CAgAO ÞUBHClIÁnlA

Crlt6rtc¡ Graduc¡Ëc lfct¡r

Acuidqde, qbrongênciq, peñinêncio, prof undidode
e relevônciq dos onóli¡el reclizodq¡;

Compreenrõo dor ¡nformoçõeJ contidq¡ no Anexo l:

Clorezo e objetividode.

Notq de O c lO, rendo:
O - nüo dt€nde

tq3-otendepouco;
4a6-qtende
medidnqmente,

7aa-dtendebem,
9 o lO - qtende com

excelênda

7,66

ótimq ocuidode, qb¡ongêncio, pertinêncio,
profundidode e relevûnciq nos qnúl¡re¡,

olém de ótimq <ompreensöo dos
¡nformoçõer contidq¡ no Anexo l, com
clorezo e objetividode.

G¡ll6rtcr Gr¡d¡Ic¡åc tfcüc¡ tultlflcclluc
Entendimento ¡obre o ob¡etivo de comunicoçüo
exporto no Anexo l;

Amplitude e odequoçöo dor dødobromentot
positivor do conceito proporto no soluçöo
oprøentodo;

Exequibilidode e conhecimento técnico
comunicqcionol demonrtrodor no estrotégio de
comunicdçöo oprerentqdo no de¡sfio;

Copocidode de orticuloçüo, obrongêncio,
pertinêncio, profundidode e relevôncio do¡
orgumentos demon¡trqdo¡ ¡ob¡e o clientq reu
público olvo e o loluçäo ercolhido,

Noto de O a 20, iendo:
O - não atende,

lo3-qtendemuito
pouco;

4q6-dtendepouco,
7q9-dtende

med¡onomerite;
lOo13-qtãde

relst¡vdmente bem;
14 a 17 - otende bemt
18 q 20 - otende com

excelêncio.

t6,66

ótimo entendimento iobre o obiet¡vo de
comunicoçõo expo¡to no Ano<o l, com
omplitude e odequoçöo dol
desdobrdmentor politivot do conceito
propoJto nq roluçôo opre¡entqdo, Ótimq
exequibilidcde e conhec¡mento técnico
comun¡cocionol opretentcdo no ertrotégio
de comunicaçõo, demon¡trondo
cqpocidode de o¡ticuloçöo, obrongêncic,
pertinêncio, profundidode e relevôncio dø
orgumentol demonstrsdo¡ robre o cliente,
prlblico olvo e o ¡oluçôo oprerentodo.

Crll6rlc¡ GlcdneqËc lfctcr t¡r¡tlllc¡llsc

Adequoção do ideiq criqtivq ofertqdo oo cl¡erìte;

Entendimento ¡obre o público olvo, lingucgem,
objet¡vos, projetoi, oçõer e progrqmor do Gwemo;

Originqlidqde, criatividode, ¡implicidqde,
qdequsçõo, pertinênciq e entendimento ertre o
proporto eloborddq e o cliente;

Pert¡nêncio entre or ot¡viddder ds Unidode
Contrstdnte e rua inierçöo noi contextor sociol,
odminhtrotivo e econômico;

Exequibilidcde e economicidode do¡ peçal e do
msteriol;

Clorezq e objetividode do; loluçõø opreeentodos.

Noto de o q 25, sendo:
O - nöo otende;

la6-stendemuito
pouco,

7 q lO - otende pouco
llot4-otende
medionomente;
t5ol8-otende

relotivqmente bem;
19 o 2l - qtende bem;
22 d 25 - qtende com

excelênc¡cl

20,66

Ótimc odequoçõo dq ¡dé¡d cr¡qt¡vq e ót¡mo
entendimerto robre o clierte, leu públ¡co
olvo, linguogem, objet¡vor, projetoJ, 0çõe' e
progromos de Govemo. ótimq
or¡g¡nqlidqde, criotivodode, simplicidade,
odequoçöo e ótimq pert¡nênciq entre d
propolto e o cliente e Juq inrerçöo nor
contextoJ Jo<iol, odminitrotivo e
econômico.Ótimq exequibilidode e
economicidode dor peçor e materio¡r
propoJtor, com clorezo e objetividcde,

Crll6rlc¡ Gndul¡tc lfclct tsrtlflcclln¡
Conhec¡merito técnico demonst¡odo, notodomente
do¡ hóbito¡ de con¡umo, e clcrezo quqnto o erte
tópico;

Entendimento quonto do público-olvo, consi¡têncio
do roluçõo opontodo, pertinêncio e
oproveitomento dor oportunidqd$, de formo
eficqz e eficierte;

Demonltroçöo efetivo de economicidqde do
loluçõo do descfio, nq oplicqçöo do verbd,
conjugodc com ddequoçöo e otimizoçöo de leu
oproveitomento.

Noto de o q t5, ¡endol
O - nõo qtendet

la3-otendemuito
pouco,

4o6-otendepouco;
7q9-qtende

medioncmente;
10 0 13 - otende bem;
t4 o 15 - otende com

excelêncio.

13,66

Ótimo conhecimerto técnico e ót¡mo
entendimento iobre ol hóbitos de conrumo,
demon¡trodo¡ com clqrezo. Ótimo
entêndimento ¡obre o público olvo e ótimo
conr¡rtêncio nq soluçäo oprøentcdo de
formo pe¡tinente e oproveitomento dqt
oportunidoder, de fomq ef¡€sz e efic¡ent€,
Ótimo demon¡traçöo do economicidode e
oproveitomento do! recurios
disponibilizodos.

Cqrollne 5qntor
,L
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QUE lro tr pt ÀNO DE COHUIüCA9ÄO DUBTICIIARTA

Grll6rlc¡ Grcdlcaåc lfc'l¡u

Acuidqdq obrqngêncio, pertinêncio profundidode
e relwôncio do¡ onóli¡e¡ reqlizodo¡;

C.ompreentûo dot informoções contido¡ no Anexo l;

Cloreza e objetividode.

Noto de O o lO. rendor
O - näo qt€nde

lq3-otendepou6,
4o6-qtende
medlqnqmente;

7o8-otendebem;
9 o tO - qtend€ com

exælênclq

e¡3

Ótimo qcuidqdg obrongêncio, pertinência,
profundidode e relevôncio no¡ onólirer,
qlém de ótimo compreentöo dol
¡nformqçõe¡ contidol no Anexo l, com
dorezq e obietividode.

CrÈ&lct Grudnc¡åc lfctc¡ tllllfflcclþc
Entendimento ¡obre o objetivo de comunicoçõo
o<posto no Anexo l;

Amplitude e cdequoção dor dødobrqmerìtot
poritivos do conceito proporto no rolução
oprøentodo;

Exequibilidcde e conhecimento técnico
comunicocionol demon¡trodo¡ no ertrqtés¡d de
comun¡cdção qprãentodo no de¡qfio;

Ccpocidcde de orticuloçõo, obrqngêncis,
pert¡nênc¡o, profundidode e relevônciq dos
orgumentor demon¡t¡sdo¡ ¡obre o clìente, seu
público olvo e o loluçöo escolhido.

Notq de O q 20, rendo:
O - nöo qtende,

lo3-qtendemuito
pouco,

4có-qtendepouco,
7o9-otende

med¡ondm€nte;
toot3-otqde

r€lotivomente bem,
14 0 17 - otende bem;
18 q 20 - stende com

excelênciq,

16,66

Ótimo entendimento robre o objetiuo de
comun¡coçðo expo¡to no Anexo l, com
omplitude e odequcçöo dol
derdobromentot po¡itivo¡ do conceito
propoito nq roluçõo oprøentodo, ótimo
exequibilidode e conhecimento técnico
<omunicqciondl opresentodo no eJtrdtég¡q
de comunicoçöo, com ótimo copocidcde de
orticuloçõo, cbrongênc¡q, pert¡nênc¡o,
profundidode e relevôncic dos orgumentos
demon¡trodo¡ sobre o cliente, público olvo
q loluçöo oprerentqdo.

CrÈ6rlcr Grcdnc¡tc lfcüc¡ t¡¡tlfic¡lftn

Adequoçüo dc ideiq criqtiva ofertodq oo cliente;

Entendimento sobre o público clvo linguogem,
objetivo¡, projetor, oçõ€r e prolrromo¡ do Govemo;

Originolidode, criotividode, simplicidcde,
qdequqçöo, peñinêncid e entendimento ertre o
p¡opoito eloborodo e o cliente;

pertinêncio entre or qt¡víddder dq Unidqde
Contratsnte e iuo inrerçõo nor contextoi 5ociol,
odmini¡trstivo e econômico;

Exequibilidode e economicidode do¡ peçcr e do
moteriol;

Clorezd e objet¡vidode dol soluçõø oprøentodol.

Notq de O o 25, rendol
O - nüo qtende;

lq6-dtendemuito
pouco;

7 o 10 - otende pouco
tlq14-dtende
mediqnomente;
15s18-otende

relst¡vomente bemt
19 d 2l - qtende bem;
22 o 25 - qtende com

e¡<<elêncio.

20,66

Ótìmo odequcçöo ds idéio criotivo e
entendimento ¡obre o cliente, ¡eu público
olvo, linguogem, objetivol, projetor, cçõet e
progromor de Goremo. ótimq
originolidode, criot¡uodode, r¡mplic¡dode,
odequoção e ótimq pertinênc¡q eritre a
proporto e o cliente e suo ¡nrerçöo not
contextos rociol, ddminstrat¡vo e
econômico.Ótimo exequíbilidcde e
econom¡c¡dqde dor peços e mqter¡oit
proportos, com clorezo e objetividode.

Grltôrlc¡ Grcducatc lf.Èrü turtlllccùlu¡
C,onhecimento técnico demon¡trqdo notqdomente
do¡ húbito¡ de conrumo, e clqrezo quonto o erte
tópico;

Entendimento quonto oo público-olvo, consi¡têncio
do loluçöo opontodo, pertinêncio e
oproveitomento doi oportunidqd$, de formo
eficqz e eficiente;

Demon¡trdçõo efetivo de econom¡cidode ds
¡oluçöo do desofio, nc oplicoçöo do verbo,
conjugodo com odequoçõo e otimizcçöo de leu
oproveitomento.

Nota de o o 15, ¡endo:
O - nûo dtende;

lo3-qtendemuito
pouco;

4o6-qtendepouco;
7o9-qtende
medicncmente;

lO q 13 - otende bemt
14 q 15 - dtende com

excelência

t3,33

Ótimo conhecimento técnico e ótimo
entend¡mento robre os h6bito¡ de con¡umo,
demonstrodo¡ com clorezo, Ótimo
entendimento ¡obre o público olvo e ótimo
con¡i¡tênciq no ¡oluçõo opretentodo de
formo pert¡nerte e com ótimo
aproveitdmento dor oportunidadeJ, de
forma eficoz e eficiente. Ótimo
demonJtroçõo do economicidode com

dirponibilizodos.
ótimo

Wr,,,rt*.
Coroline Sqntolde oüetloz Medelroi Alelxo
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QUE lro t¡ pt AltO DE COHU¡ttCAgÄO ÞuBuclrÁRlA

Grftôrlc¡ Grcdnqtc lfclc¡ tsülñc¡rþ¡
Acuidodg obrongênciq, pert¡nêncio, prof undidode
e relevôncio dq¡ qnóli¡er reqlizodo¡;

Compreemöo dor informqçõ€5 contidot no Anexo l;

Clorezo e obietividode,

Noto de o o to, rendo:
O - nõo otende

tq3-otendepouco;
4o6-qtende

mediqnomente,
7o8-otendebem;
9 d lO - qtende com

excelênciq,

6,66

Boo ocuidcde, obrongêncio, pertinêncio,
profundidode e rele{,ûncio noi onúlirer,
olém de boo compreensõo do; informdçõø
contidor no Ane:<o l, com clorezo e
objetividqde.

CrlÈ6llc¡ Grcdltr¡åc lfcÈ¡¡ ls$lflc¡¡ls¡
Entend¡mento sobre o objetivo de comunicqçôo
expoito no Anexo l;

Amplftude e odequoçöo dor dødobromertoe
politiuor do conceito proporto na roluçöo
oprerentodo;

Exequibilidode e conhecimento técnico
comunicocionql demon¡trqdo¡ no ertrqtégio de
comunicoção oprøentodq no døofio;

Copocidode de orticuloção, obrongêncio,
pertinêncio, profundldode e relevônciq do¡
orgumentot demonJtrodor robre o cliente, ieu
público qlvo e o soluçõo øcolhidc.

Notodeoo20,,endo:
O - nöo dtende;

lo3-dtendemuito
pouco;

4o6-qtendepouco;
7q9-atende

mediqnomente;
toot3-otãde

relotivomente bem;
14 q 17 - otende bem;
18 o 20 - qtende com

excelêncÌo.

t3

Bom erìtendimerito lobre o objetivo de
comunicoção exposto no Anexo l, com
cmplitude e odequoçõo dor
de¡dobrcmento¡ positivo3 do conce¡to
proporto nd Joluçäo oprerentodo. Boo
exequibilidode e conhecimento técnico
comunicocionol oprøentcdo nc atrotégio
de comunicoçöo, com relqtivo copoc¡ddde
de orticuloçdo, obrongêncio, pertinêncio,
profundidode e relevôncio do¡ orgumentot
demon¡trqdos ¡obre o cliente, público olvo
q ¡oluçõo qprerentqdo,

Gdl6r¡ca Grcdrc¡Ëc lfc'lt¡¡ t¡¡¡llffccÈlnc

Adequoção dc ide¡o cr¡at¡vo ofertado oo clierte,

Entendimento 3obre o público olvo, linguogem,
ob¡et¡vos, projetor, oçõer e progromo¡ do Govemo;

Originolidode, criot¡vidode, r¡mplicidode,
odequação, pertinêncio e entendimento entre o
propolto elcboroda e o cliente;

Pertinênciq entre ot otividode¡ do Unidode
Controtonte e ruo inrerçõo not contextor roc¡ol,
odm¡nhtrat¡vo e econôm¡cot

Exequibilidode e economicidqde dos peçol e do
moterÌdt

Clorezc e objetividode dcs loluçõø oprerentddqr.

Noto de o o 25, rendo:
O - nöo otende;

1a6-qtendemuito
pouco;

7 o tO - otende pouco
llo14-otende
mediqnqmente;
t5ql8-otende

relqt¡vümente bem,
19 o 2l - qtendè bemt
22 o 25 - qtend€ com

excelêncicr.

't8

Boo odequoçöo dq ídéio criotivq e
entend¡mento robre o cliente, reu público
olvo, linguogem, obietivor, projetoe, qçõej e
progromo; de Governo. Boo originqlidodg
criqt¡voddde, eimplicidcde, odequcçõo e
boo perlinêncio entre o propolto e o cliente
e ruq ¡nrerçõo nor coritextoi rociol,
qdminitrdt¡vo e econômico.Tqmbém boq
exequíbilidode e economicidode dol peçot
e moteriqir proportor, com cldrezc e
obiet¡vidqde.

Grlt6rlcr Grlduc¡Êc lfcl.¡t l¡r¡tlftc¡lþc
Conhecimer¡to técnico demon¡trqdo, notqdomente
do¡ hóbito¡ de conJumo, e clorezd quqnto o erte
tópico,

Entendimento quonto co público-olvo con¡htêncic
do soluçöo opontqdc, pert¡nênciq e
dprove¡tomento ddr opo¡tunidadeJ, de formq
eficoz e eficiente;

Demonrtroção efet¡vo de economicidqde do
soluçôo do døcfio, no oplicaçõo dc verbo,
conjugodc com cdequoçôo e otimizoçõo de reu
oproveitomento.

Notd de O o 15, rendo:
O - nõo qtende;

ld3-qtendêmuito
pouco;

4o6-atendepouco:
709-atende

medidndmente;
lO q t3 - qtende bem;
14 q 15 - qtende com

excelênciq.

9

Bom conhecimento técnico e entendimento
sobre o¡ húbÌto¡ de con¡umo, demon¡trqdo¡
com relstivo clorezq.Bom entendimento
sobre o público olvo e con¡i¡tênciq no
loluçõo opreJentqdo de formd pert¡nente e
com bom oproveitdmento dor
oportunidods, de fomq eficoz e eficiente.
Bod demonstrdçôo do economicidade com
oproveitomento dol recursot
disponibll¡zqdos.

Ët"d,Nfu
Coroline Sonto¡ i6 Quelloí

& {
Nonci
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QUE rO tr pråNO DE COrUrrCAgaO puBuclrÂRlA

Crllôrlc¡ Gndne¡tc ilolct

Acuidqde, obrongêncio, pe¡tinêncio, prof undidode
e relwôncio do¡ onúlises reqlizodo¡;

Compreensõo dor informoções cofitida¡ no Anexo l;

Clqrezq e obietividode,

Notq de o q to ßndo:
o - nõo qtende

1q3-otendgpouco;
4dó-qtende
medlqnqm€nte;

7q8-qtendebem,
9 o lO - qtende com

exc€lêncis.

7,33

Ótimq qcuidode, obrongêncio, pertinêncio,
profundidode e relevôncio nos on6lher,
qlém de ótimo compreenlão dot
informqçõ€r contidqr no Anexo l, com
dorezd e obietividqde.

Gdlôrlc¡ Grcdrc¡to lfCc¡ lstlillcctþ!
Entendimento ¡obre o obletivo de <omunicoção
exposto no Anexo l;

Amplitude e odequcçõo dos dødobrdmentoe
poritivo; do conceito propoeto nd roluçõo
opraentodo;

Exequibilidcde e conhec¡mento técnico
comunicoc¡onql demon¡trqdor no e¡trotégiq de
comunicoçöo opreJentoda no de¡qfio;

Copocidcde de orticuloçöo, obrongêncio,
pertinêncio, profundidode e relevôncio do¡
orgumentor demon¡trodo¡ ¡obre o cliente, ¡eu
público ofvo e o roluçõo etcolhido,

Nota de o o 20, sendo:
O - nõo ûtende,

lo3-atendemuito
pouco;

4o6-qtendepouco;
7o9-qt€nde

medionamente;
lOo13-qtende

relstïvqmerte bem;
14 o t7 - qtende bem;
18 o 20 - qtende com

excelêncio.

l5

Ótimo entendimento ¡obre o objetivo de
comunicqçõo e,(po¡to no Anexo l, com
omplitude e odequoçôo dos
de¡dobrqmento¡ polit¡vot do conceito
proporto nq ioluçôo opre¡entado. Ótimo
exequ¡bilidqde e conhec¡merito técnico
comunicocionql qprgentodo nq ertrqtég¡d
de comunicoçöo ótimo ccpocidcde de
orticulqçõo, obrongêncio, pertinênc¡q,
profundidqde e relanôncio dos orgumentos
demonrtrqdo¡ ¡obre o cliente, público clvo
o ¡olução qprerentqdo,C¿O

Crllårlc¡ Grcdrcatc llctr¡¡ t¡rtlfrc¡lþc

Adequoçüo do ideiq c¡iotivo ofertqdo do cliente,

Erìtendimento sobre o público olvo, linguogem,
objet¡vor, projetor, oçöei e pro{romo¡ do Govemo;

Originolidode, criqtiuidode, ¡implicidqde,
cdequoção, pertinêncio e entendimento entre d
proposto eloboroda e o cliente;

Pertinêncio entre q¡ otividader dq Unidqde
Contrqtqrte e ruo inserçöo no, contextor lociol,
odminittrqt¡vo e econômico;

Exequibilidode e economicidode do¡ peçol e do
moteridl;

Clorezo e objetividade dor soluçõø oprsertqdor.

Notq de O o 25, ¡endo:
O - nõo qtende;

lo6-qtendemuito
pouco;

7 o lO - otende pouco
lla14-otende
med¡dnomente;
t5q18-dtende

relativomente bem;
19 o 2l - ctende bem,
22 o 25 - otende com

excelêncio.

18,66

Boo odequoçõo dû idé¡o criqt¡vd e
entendimento robre o cliente, seu público
clvo, ll¡9r¡69¿m,.bietiuoi, pro¡etor, qções e
progromos de Govemo Boo contextot
rociql, qdm¡nrtrût¡vo e econôm¡co.Boo
exequlbilidode e economicidode dot peçor
e moteriqir proportor, com clorejzq e
objetividcde.

Crl¡ådct Grcdrn¡Ëc lfctc¡ t¡¡ltlftcclþc
Conhecimento técnico demon¡trado, notodomente
do¡ hóbito¡ de con¡umo, e clorezq quûnto o eJte
tópico;

Entendimento quonto qo público-olvo, conJ¡rtêncio
dq ioluçöo opontddq, peñinêncid e
oproveitqmento dqJ oportun¡ddder, de formo
eficoz e eficiente;

Demonrtroçóo efet¡vq de economicidqde do
soluçõo do døcfio, nq oplicoçdo dq verbo,
conjugodo com odequdçöo e otim¡zoçdo de leu
oproveitomento,

Nota de O o 15 Jendol
O - não otende;

tq3-otendemuito
pouco;

4q6-otendepouco;
7o9-otende

medionomente¡
lO a t3 - ctende bemt
14 o 15 - qtende com

excelência.

t3

Ótimo conhecimento té<nico e ótimo
entendimento robre o¡ hóbito¡ de con¡umo,
demon¡trodo¡ com clqrezo, Ót¡mo
entend¡mento robre o público olvo e ót¡mq
conr¡3têncid no rolução oprøentodo de
forma pert¡nente e com ótimo
qproveRqmento dol oportunidodø, de
formq eficqz e eficiente. Ótimo
demonrtrqçõo dd economicidqde com

ditponibilizcdor.
ótimo

CAfu,,"Mffi Medelro¡
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Crllådc¡ Grcdnq¡åc flcÈeû

Acuidode, cbrongêncio, pertinêncio, profundidcde
e relevôncio dc¡ cnóli¡e¡ reolizcdol

Compreen:õo dor ¡nformqçõer coritids¡ no Anexo l;

Clorezc e obletividode,

Noto de o q lO, rendo:
o - nöo dtende

lq3-otendepouco,
4o6-qt€nde
medionomente;

7o8-ctend€bem;
9 q lO - qtende @m

excelêncid.

6,66

Boo ocuidqde, obrongêncio, pertinêncio,
profundidode e relevônciq no¡ onól¡rer,
olém de boo compreenlöo dor lnformoçõet
contidor no Anexo l, com clqrezo e
objetividode.

Crltêrlcr Grcdrlgåc llc¡e¡t tsslhftn
Entendimento ¡obre o objetivo de comunicoçüo
exporto no Anexo l;

AmplÌtude e odequoçõo dot dødobromentot
politivor do conceito proporto no soluçõo
oprerentodo;

Exequibilidcde e <onhec¡mento técn¡co
comunicoc¡onql demon¡trodo¡ no eitrotég¡d de
comun¡coçõo oprgentodo no døqfio;

Copocidcde de orticuloçöo, obrongêncio,
pe¡tinência, profundidqde e relevûncia do¡
orgumentoe demonttrqdoi robre o cllente, reu
público olvo e o ¡oluçôo elcolhido,

Notq de O a 20, tendo:
O - nüo qtendet

lo3-qtendemuito
POUCO,

4o6-otendepouco,
7q9-qtende

medionomente;
loqt3-qtende

relqtiuomente bem,
14du-otendebemt
18 d 20 - otende com

excelêncio,

to

Bom entendimento lobre o objetivo de
comuniccçõo exporto no Anexo l, com
relotivo omplitude e odequoçäo dor
de¡dobromento¡ poritivd do conceito
proporto no loluçûo opreJentcdd. Boo
exequibil¡dqde e (onhec¡mento técnico
comunicqcionol oprerentodo no ertrdtégiq
de comun¡cqçüo, com copocidode de
oñ¡culdçõo, obrqngêncio, pertinêncio,
profundidode e relevôncio dos crgumentos
demon¡trodo¡ sobre o cliente, público olvo
o roluçöo oprøentcdo.

Crllôrlc¡ Grcdnc¡Ëc lfclct t¡r¡tlltcelþc

Adequoçöo do ide¡o criativo ofertodd qo cliente,

Entend¡mento robre o público qlvo, linguogem,
objetivos, projetor, dçõ€r e progromo¡ do Govemo;

Originolidqde, criotividqde, rimplicidqde,
adequqçöo, pertinêncio e entendimerìto entre c
propo¡tq eloborodq e o cliente;

Pertinêncio entre q¡ otividade¡ do Unidqde
Controtonte e ruq inrerçôo nor contextor 3oc¡ol,
cdminirtrqtivo e econômico;

Exequibilidode e economicidqde do¡ peçcs e do
motericl;

Clorezo e objetividode dot loluçõer oprøentodor.

Noto de O q 25, ¡endo:
O - não atendet

lo6-qtendemuito
pouco,

7 q lo - qtende pouco
llq14-otende
medionomente;
15o18-dtende

relot¡vqmente bem,
19 d 2l - otende bem,
22 o 25 - qtende com

excelênciq.

l4

Boo odequoçôo e pert¡nênciq entre q
proposto e o cliente e ruo inJerçõo nor
contextoi roc¡ol, odm¡nrtrot¡vo e
econômico.Boo Boc exequibilidode e
economicidode ddr peçoe e mqterioit
propo¡to¡, com clorezo e objet¡vidode,

Grllórlc¡ Grcduc¡åc lfcÈc¡ t¡utlftcotlgc
C,onhec¡merto técnico demonrtrqdo, notodomente
do¡ hóbito: de consumo, e clorezo qudnto q erte
tóp¡co;

Entendimento quonto oo público-olvo, con¡i¡têncio
dq roluçöo qpontqdq, pert¡nêncio e
oproveitomento doi oportunidader, de formo
eficoz e eficiente;

Demonrtrsçõo efet¡vq de econom¡c¡dqde dq
roluçdo do delcfio, no oplicoçöo do verbc,
conjugcdo com cdequoçöo e ot¡m¡zqçöo de Jeu
oprovèitomento,

Noto de o q t5, ¡endo:
O - não dtende,

lq3-otendemuito
poucoi

4o6-otendepouco;
709-qtende

medidnomente,
lo d 13 - qtende bemt
14 q 15 - qtende com

excelêncio.

9,66

Bom conhecimento técnico e entend¡mento
¡obre os hóbito¡ de con¡umo, demon¡trodo¡
com medionq clorezo. Bom entendimerito
sobre o público olvo e con¡htência no
soluçöo cprøentodo de formo pertinente e
<om bom oproveitqmento dst
oportunidqdø, de formq eficaz e eficiente,
Boo demonltrcçõo dq economicidade com
oprove¡tomerilo dos recußo9
dhponibilizodor.

,\,I, llJ(,

M Ale¡xo
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Crllêrlct Grcdnq¡tc tlcl¡l

Acuidode, abrongênclo, pertinêncio, profundidcde
e relevôncio dqi on6li¡e¡ reolizadq¡;

Compreenrõo dol informoçõer contidol no Anexo l;

Clorezd e objetividode.

Noto de O c lo, rendo!
O - núo ot€nde

lq3-otêndepouco;
4q6-ot€nde
medionomentê;

7c8-dtendebêm,
9 d lO - qtende com

€xcelênclq.

7,33

Excelerite d<u¡dode, obrongêncio,
pertinêncic, profundidode e relevôncio no¡
onúlhe¡, qlém de ótimo compreenröo dot
¡nformqçõe5 contidor no Anexo l, com
clorezo e objetividqde.

Grll6rlc¡ Grcducçöo lfctr¡¡

Entendimento sobre o objetivo de comunicoçöo
expo¡to no Anexo l;

Amplitude e cdequoçüo dol desdobromentor
positivor do conceito proposto no lolução
opreJentddd;

Exequibilidcde e conhecimento técnico
comunicqcionol demon¡trqdo¡ nq ertrotfu iq de
comunicsçõo qpterentodo no de¡ofio;

Cdpqcidode de qrt¡culoçöo, obrqngêncid,
pertinêncio, profundidode e reler¡ônciq do¡
orgumentor demonrtrados ¡obre o cliente, jeu
público olvo e o loluçõo elcolhido,

Noto de O a 20, rendor
O - nöo qtende;

lo3-ûtendemuito
pouco,

4d6-qtendepouco,
7o9-qtende

medionomente;
lOq13-dtende

relqtivqmente bem;
14 (¡17 - atende bem;
18 q 20 - otende com

excelêncio.

14,66

Ótimo entendimento robre o objetivo de
comunicoçõo expo¡to no Anexo l, com
cmplitude e cdequcçöo dol
de¡dobromentos po¡itivo¡ do conceito
propoito no roluçöo qpre¡entqdo. Ótimq
exequ¡b¡l¡dqde e conhecimento técnico
comunicocionol opre¡entodo no e¡trotfu iq
de comunicoçõo, com copccidode de
articuloçäo, qbrongênciq, pertinêncio,
profundidcde e relwônclo dos orgumentot
demon¡trodo¡ ¡obre o cliente, prúblico qlvo
q soluçõo oprøentodq.

CrÈêrlc¡ Gndrc¡tc Xcùqt turtltlcctþc

Adequoçõo do ideiq criotivs ofertqdq oo cliente;

Er¡tendimento ¡obre o público aluo, linguogem,
objêtivo!, projeto¡, oçõee e progromo¡ do Govemo;

Or¡ginol¡dode, criqtiuidode, rimpl¡cidqde,
qdequqçöo, pertinêncio e entendimento entre q
propostq eloborodo e o cliente;

Pertinênciq entre o¡ qtividodø dq Unidode
Contrstante e ¡ua inserção noe contexto¡ ¡oc¡û|,
odmini¡trctivo e econômico;

Exequìbilidode e economicidode dor peços e do
moter¡ol,

Cldrezo e obietiv¡dode do¡ loluções oprøentodol,

Notq de o o 25' sendo:
O - nóo qtende;

lo6-otendemuito
pouco;

7 o 10 - dtende pouco
llq14-ot€rlde
medionqmente;
15o18-qtende

relotivomente bem,
19 q 2l - atende bem;
22 o 25 - otende com

excelênciq.

t7,66

Boo odequoçúo dq idéio criotivq e bom
entendimento robre o clíente leu público
oluo, linguqggm,.bjetivot, projet$, oções e
progromor de Govemo. Boo originqlidode,
criotivodade, ¡implicidode, qdequqçöo,
com pert¡nênc¡d eritre q propo*o e o
cliente e suo inrerçúo no¡ contextos ¡ociol,
ddm¡nstmtivo e econômico.Boo
exequíbilidode e economicídode dct peços
e moter¡qi¡ propo¡tor, com clorezd e
obletividode.

Crllådc¡ Grerdncaõc llclcr fu¡tlflccÈþ¡
Conhecimento técnico demonrtrqdo, notoddmente
do¡ h6bito¡ de consumo, e clorezc quonto q ette
tóp¡<o;

Entendimento quanto oo público-cluo, con¡istênciq
do rolução opontqdo, pertinêncic e
oproveitomento dor oportunidodel, de formo
eficoz e eficiente;

Demonrtrqçõo efetivq de econom¡cidode dq
soluçöo do descfto, no oplicoçöo do verbo,
conjugqdq com qdequoçûo e otimizdçõo de Jeu
oproveitqmento.

Noto de O q ls, iendo:
O - nöo c¡teÍrde;

ld3-qtendemuito
pouco;

4o6-otendepouco,
7d9-qtende

medionome¡rte;
lO d 13 - stende bem;
14 q 15 - qtende com

excelêncio,

13

Ótimo conhecimento técnico e ót¡mo
entendimer¡to ¡obre os hábitot de consumo,
demon¡trqdos com clorezo. Ótimo
entendime¡rto ¡obre o públ¡co qluo e ótimo
con¡i¡têncio nc ¡oluçôo oprøentodo de
formq pertinerûe e com ótimo
oproveitomento dos oportunidodet, de
formq eficoz e eficiente. Ótimo
demonrtroçöo dq economicidqde com

d¡rpon¡b¡l¡zodor.
ótimo

fud^'ço"/q
Ccroline Sontolïe Quéiro/
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Crlt6rtcr Gnrdrq¡tc lfctct fr¡llflcdlu¡
Acuidqde, obrongêncio, pertinênc¡o, prof undidcde
e relevôncic dqs onóli¡s reolizqdo¡;

Compreenröo do, informoçðer contido¡ no Anexo l;

Clorezd e obiet¡v¡dode.

Notq de O o lq lendol
O - nõo qtende

tq3-qtêndepouco;
4o6-qtendê
medlcncmente;

708-otendsbem;
9 o lO - qtends 6m

exc€lêncid.

8,33

Ótima ocuidsde, obrongêncio, pertinêncic,
profundidode e relevôncia nq¡ cnóli¡e¡,
olém de ótimq compreensûo dor
informqçõer contido¡ no Anexo l, com
clqrezd e objet¡v¡ddde,

Crl¡6rlc¡ Glcdrc¡tc lfcl¡¡ f¡l¡llflc¡llsc
Entendimerito robre o obietivo de comunicoçõo
exporto no Anexo l;

Amplitude e odequoçöo dos desdobromentot
positivor do conceito proporto no roluçûo
oprerentodo;

Exequibilidode e conhecimento técnico
comunicocionql demonstrqdo¡ nq eJtrotégiq de
comun¡coçüo oprerer¡tqdq no derqf io;

Copocidode de orticulqçûo, qbrongêncio,
pertinêncio, profundidode e relevôncio do¡
orgumentor demon¡trodo¡ sobre o cliente, reu
públlco olvo e o tolução acolhido.

Noto de o a 20, rendo!
O - nôo atende;

lq3-qtendemuito
POucoi

4q6-otendepouco,
7q9-atetîde

medídnomente,
lOq13-qtende

relot¡vdmerite bem;
14 o 17 - ctende bem;
18 o 20 - otende com

excelêncio,

rt66

ótimo entendimento eobre o obietivo de
comun¡coçöo exporto no Anexo l, com
cmplitude e odequoçõo do¡
dsdobromento¡ poritivor do conceito
proporto no roluçõo oprøentodo. ótimc
e)(equibilidqde e conhecimento técnico
comunicocionol oprøentcdo no øtrctésio
de comunicação, ótimo copccidcde de
orticuloçôo, obrongêncic, pertinêncio,
profundidode e relevôncio do¡ crgumentor
demon¡trqdos ¡obre o cliente, público clvo
o loluçöo oprerentcdo,

Cr*6rtc¡ Grcdrc¡Ëc lfctct ltlrllflcclu¡

Adequoçõo do ideia cr¡ot¡vo ofeËqdq ao cliente;

Entendimento robre o público olvo, lingucgem,
objetivos, projeto¡, oçõe¡ e progromqr do Govemo;

Originqlidqde, criqt¡viddde, rimpl¡cidodq
odequoçõo, pertinêncio e entend¡merÊo entre s
proposto elqborodc e o cliente;

Pertinêncio entre o¡ otividode¡ do Unidode
Contrqtorite e ruo inrerçöo nor cor¡texto¡ ¡ociol,
qdminhtrqtivo e econômico;

Exequibilidcde e economicidode dor peçcs e do
mqteriol;

Clorezo e objetividode dor toluçõer opreJertqdor.

Noto de O q 25, ¡endo:
O - nöo crtende,

lq6-otendemuito
pouco,

7 o lO - qtende pouco
llq14-otende
medionomente;
15o18-otende

relotivqmente bem;
'19 o 2t - dtende bem,
22 q 25 - qtende com

excelêncÌo.

18,66

Boo odequoçöo dq idéio criqtivq e
entendimento robre o cliente, reu público
alvo, linguogem, obiet¡vor, projetor, oçõèJ e
progrcmos de Govemo. Bom grou de
originolidode, criqtivodode, simplicidodq
odequoçõo e boo pertinêncio entre q
propostq e o cliente e ruo interçöo nor
contextor so(iol, odm¡nltrdtiuo e
econômico.Tombém rozoúvel
exequibilidcde e economicidode dcr peçor
e mdteriqir proportor, com clorezq e
objetividode.

Crllôrlc¡ Grcduc¡tc lfcüat t¡ullftcclftr¡
Conhecimento técnico demon¡trodo, notqdamente
dor hóbitor de (on¡umo, e clorezo qudnto o erte
tópico;

Entend¡mento quonto oo público-olvo, con¡htêncio
do roluçõo opontodq, pertinênciq e
oproveitomento dot oportunidodø, de formo
eficoz e eficiente;

Demonitrqçõo efet¡vq de econom¡c¡ddde da
soluçöo do desofio no oplicoção do verbo
conjugodo com odequoçöo e ot¡mizoçôo de seu
oproveitcmento.

Notd de O o t1 sendol
O - nõo otende;

lo3-otendemuito
pouco,

4oó-otendepouco;
709-qtende

medisnqmente;
lO q 13 - otende bem;
14 q 15 - otende com

excelêncio.

1r,33

Ótimo conhecimento técnico e ótlmo
entendimento iobre o¡ hóbitos de con¡umo,
demon¡trodo¡ com clarezo. Ótimo
entendimento robre o público olvo e ótimo
cons¡itênciq no eoluçdo qprerentqdq de
formo pertinente e com ótimo
oproveitcmento do¡ oportunidqdes, de
formo eficoz e eficiente. Ótimo
demonstrqção dd economicidode com
ót¡mo oproveitqmento dõí rècunot
diepon¡b¡l¡zqdoi.

Corollne Sonto¡ w* Jér¡ico

<9\
*"ffi1o,.,,"
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Grl¡ôrlo¡ Grcdnc¡tc lfclcr

Acuidode, obrongêncio, pe¡tinêncio, prof undidcde
e relevôncío dc¡ onóli¡et reqlizoda¡;

Compreenrõo dor informoçõer contido¡ no Anexo l;

Clorezo e objetividode,

Notq de o c to, rendo!
o - nüo qtelde

tc3-dtendepouco;
4qó-qterìde

mediqnqment€,
7d8-qtendebem;
9 o lO - qtende com

sxcelêncie

to

Excelente scuidqdg obrongêncio,
pertinêncio, profundidode e relwôncio nc¡
qnóli¡e¡, olém de excelefte compreenrüo
dor informoçõer cortídor no Anexo l, com
clorezc e objetividqde excelentø.

CrÈôrlc¡ Grcdrc¡tc lfct¡t
Entendimento ¡obre o objetívo de comunicoçöo
exporto no Anexo l;

Amplitude e odequoçûo dos dadobromentoi
positivor do conceito propo¡to no roluçõo
opreserrtado;

Exequibilidode e conhec¡mento técn¡co
comunicqcionol demonrtrdd$ no êrtrotég¡o de
comunicoçöo oprøentodo no de¡ofio;

Copocidcde de orticuloçõo. qbrqngênciq,
pertinêncio, profundidqde e reler¡ônciq do¡
orgumento¡ demon¡trodo¡ sobre o clientè, seu
público olvo e s ¡oluçöo ercolh¡dd.

Notq de O o 20, ¡endo:
O - nöo otende;

1c3-atendemuito
pouco;

4q6-qtendepoucot
709-qtende

mediqnqmente;
10q13-qtende

relotivqmente bem;
14 o 17 - qtende bem;
18 o 20 - qtende com

excelêncio.

20

Excelente entend¡mento;obre o objetivo de
comunicoçöo o<porto no Anexo l, com
excelente omplitude e odequoçõo dor
de¡dobromento porttivos do conceito
proporto no rolução oprercntodo, Excelente
exequibilidode e conhecímento técn¡co
comunicqcionol oprøentodo no øtrotégio
de comunicqçüo, o<celente copocidode de
orticulaçõo, obrongênciq, pertinêncio,
profundidode e relevôncio doi orgumentoJ
demon¡trqdo: ¡obre o cl¡ente, públ¡co olvo
o soluçöo oprerentodo.

Crll6rlc¡ GrndrcAtc lfcùc¡ trûlftc¡lftn

Adequoçöo do ide¡o criqt¡vo ofertqdo oo cliente;

Erüendimento:obre o público olvo, lingudgem,
objetivor, projetos, oções e progromq¡ do Govemo;

Originolidoda criotÌvidqde, rimplicidode,
odequoçöo, pert¡nêncid e entendimento entre o
proporto eloborcdo e o cliente;

Pertinêncio entre oe dt¡v¡dqde¡ do Uniddde
Contrqtonte e suo inrerçõo no! contextor soc¡ol,
qdm¡nistratiuo e econômicor

Exequibilidode e economicidqde dot peços e do
mqterial;

Clorezo e objetividode dor loluçõer cprøentodol.

Notd de o q 25, rendo:
O - nöo atende;

lq6-qtendemuito
poucot

7 o 10 - qtende pouco
tl q'14 - stende
medionomente;
15018-otende

relot¡vomente bemt
19 d 2l - qtende bem;
22 o 25 - otende com

excelêncio,

24,66

Excelente adequoçõo da idéiq criotivo e
excelente entendimento ¡obre o cliente, ¡eu
público olvo, linguogem, obietivor, proietor,
cçõer e progrqmq¡ de Govemo. Excelerte
originolidodq criotivodode, ¡implicidqde,
odequoção olém de ex¡rt¡r grqnde
pe¡t¡nênc¡q entre a proporto e o cllente e
¡uo ¡nrerçöo nor contextor rociol,
cdmin¡trotivo e econômico.Excelente
exequíbil¡dode e economicidcde dol peçor
e mqteriqir proportoJ, com clorezû e
objetividode.

Cr*ôrlcr Glcducatc lfctc¡ tqrillce¡tl'u¡
Conhecimento técnico demon:trodo, notodomente
do¡ háblto de con¡umo, e clqrezo quonto q e5te
tópico;

Ertend¡me¡to quqnto do público-alvo, consirtênciq
dq soluçöo opontodo, pertinêncio e
oproveitqmento do: oportunidodø, de formo
eficqz e eficiente;

Demonrtrcção efetivq de economicidqde dq
roluçõo do de3dfio, no oplicqçõo dq uerbo,
conjugodo com odequqçöo e ot¡m¡zoçöo de reu
oproveitomento.

Noto de O d 15, rendo:
o - nao otende;

lo3-stendemuito
pOuCOi

4o6-qtendepouco,
7d9-qtende

medioncmentê;
lo q 13 - otende bem;
14 q t5 - otende com

excelêncio.

14,66

Excelents conhecimento técnico e
entendimento iobre os hóbitos de con¡umo,
demon¡trodo¡ com clorezo. Excelente
entendimento robre o público olvo e
conr¡rtênclq no ¡oluçõo oprøentodc de
formo pert¡nente e com excelente
qproveitamento dos oportunidodø, de
fomq eficoz e efic¡entê. Excelente

comdemonJtroçõo do
ótimo oproveitcmento
ditponibilizodor.

h,^d,,Ãbrlc1
Coiollne Sõntol de Quefo/ lésio Nûnci Alelxo
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Grllôrlc¡ Grudncato lfcü¡¡ tlllttfrc¡llc¡

Acuidodq cbrongêncio, pertinêncio, prof undidqde
e relevônc¡o dor dnóli¡el reollzadot

C.ompreenrüo dos informcçõer contidq¡ no Anexo l;

Oorezo e objet¡vidqde,

Notq de o c ro, rendo!
O - não qtsde

lq3-qtendepou@,
4o6-ctende
medlqnqmente;

7q8-qtendêbem,
9 q lO - qtende com

ex@lênc¡c

7,?3

Ótimq qcuidodq abrcngêncio, pertinêncio,
profundidode e relevôncio no¡ qnólhs,
olém de ótimo compreenlõo dor
informoçõø <ontido¡ no Anoro I, com
clorezo e objetividode.

Cdllrtc¡ Glrrdnc¡åc lfct¡¡ turllfrc¡lle¡
Eritendimento Jobre o objetivo de comun¡cqçõo
exposto no Anexo l;

Amplitude e odequoçdo dol deldobromentor
positivos do conceito propotto nq ioluçõo
cprereritodot

Exequibilidode e conhecimento técnico
comunicocionql demon¡trodo¡ no eJtrotég¡q de
comun¡caçõo qprerentqdo no døafio;

Capoc¡dode de qrt¡culqçõo. obrqngêncio,
peÉinêncio, profundidode e relevôncio do¡
orgumentol demon¡trodos ¡obre o cliente, seu
público olvo e q soluçöo øcolhido.

Notd de o c 20, rendo:
O - nôo otendet

lq3-qtendemuito
pouco,

4o6-otendepouco;
7c9-otende
medionomente;
lOo13-qtende

relotivcmente bem;
14 (¡ 17 - dtende bem;
18 a 20 - otende com

excelênciq.

t3,33

Bom entendimento lobre o objetivo de
comunicoçöo expo¡to no Anexo l, com
relotivo cmplitude e cdequcçõo dos
de¡dobromento¡ positivor do conceito
propo¡to nq roluçöo oprøentcdc. Boc
exequibilidode e conhecimerito técnico
comunicocíonql qprerentqdo no ertrqtég¡o
de comunicoçöo, com copocidode de
orticuf oçöo obrongênciq, pe¡tinência,
profundldode e relevôncio dor orgumentos
demon¡trodo¡ ¡obre o cliente, públ¡co qlvo
o solução oprøentodo.

Grtôrtc¡ Grcduc¡ôc lfc'lct lqltflc¡lls¡

Adequcçõo do ideio criqtivq ofertodq oo clier¡te;

Entendimento ¡obre o público olvo, l¡nguqgem,
objetivo¡, proietor, qçõer e progrcmcr do Govemo;

Originolidode, <riotividqde, rimplicidqde,
odequqçõo, pert¡nênciq e entendimento entre q
propolto eloborodo e o cliente;

Pertinênciq entre o¡ qtividoder do Unidode
Controtonte e iud ineerçöo nor contextor rociql,
qdmini¡trotivo e econômico;

Exequibilidode e economicidode do¡ peçor e do
mcteriol;

Clqrezo e obiet¡v¡dode dot roluçõet aprerentodoi.

Noto de O o 25, cendo:
O - nöo qtende;

ls6-qtendemuito
poucot

7 o lO - qtende pouco
lld14-atende
medionomente;
15q18-qtende

relqtivqmente bem;
t9 q 2l - otende bem;
22 o 25 - qtende com

excelêncic.

t8,33

Boc cdequoçôo dd idéiq criot¡vq e bom
entendimento robre o cl¡ente, reu público
olvo, lingusgsm,.bjet¡vor, pro¡etor, sçõee e
progromor de Govemo. Boo originolidode,
criotivodode, simplicidode, qdequoção,

com pertinêncio entre o proportq e o
cliente e suo inrerçäo nor contextor roc¡ol,
qdminrtrqtivo e econômico,Boo
exequíbilidqde e economiciddde do¡ peçor
e moterioig propoltoe, com ddrezq e
objet¡v¡dode.

Grltôrlc¡ Grcdncaåc lfcl¡¡ tltrtlft¡¡ttuc
Conhecimento técnico demon¡trcdo, notoddmente
do¡ hóbito¡ de conrumo, e clcrezo quc¡¡to o e¡te
tópico¡

Entendimento quonto oo público-oluo, con¡i¡tênciq
do roluçõo opontodo, pertinêncio e
oproveitomento dor oportunidodø, de formq
eficoz e eficiente;

DemonrtrqçÕo efetivq de economicidqde dq
¡oluçöo do de¡qfio, ns oplicoçõo dq uerbo,
conjugodo com odequqçäo e otimizoção de leu
oproveitdmento.

NotodeOqt5,5endo:
O - não dt€íde;

lo3-qtendemuito
pouco,

4d6-otendepouco;
7a9-qtende

med¡onomentet
tO c 13 - otende bemt
14 a 15 - stende com

excelêncio.

tz33

Ótimo conhecimento técnico e ótimo
entendimento ¡obre o¡ húbito¡ de conrumo,
demon¡trodo¡ com clarezo. Ótimo
entend¡mento robre o público olvo e ótimo
conriitênc¡d nq ioluçõo opresentodo de
formo pertinente e com ótimo
oproveitomento dcr oportunldodø, de
fomq eficoz e eficiente. ót¡mq
demonltroçõo dc economicidqde com

dilponibilizcdor.
ótimo

CCt-,c"",",9mfu1g Medelrot
&

Alelxo
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Crlt6rlc¡ Grcdnc¡åc lfcl¡l Ir¡flftc¡llc¡
Acuidode, obrongêncio, pertinêncio, profundidode
e relevôncio do¡ onólise¡ reolizodo¡;

Compreenröo dos informoçöer contidor no Anexo l¡

Clorezo e objetividode.

Noto de O a lO, Jendo:
O - nöo otende

ld3-atendepouco,
4ûó-qtende
medioncmente;

7o8-qtendebem;
9 q lO - qtende <om

excelêncio.

7,3?

Ótimo ocuidode, obrongêncio, pertinèncio,
profundidode e relevôncio no¡ ondli¡er,
qlém de ótimq (ompreenrõo dot
informoções contidqr no Anexo I, com
clorezo e objetividode,

CrÈ6rlc¡ Grcdnc¡Êc lfctc¡ fulllfic¡tlsc
Entendimento ¡obre o objetivo de comunicoção
exporto no Anexo l;

Amplitude e odequcçöo dot dødobromentor
positivor do conceito propoito no roluçöo
opresentodo;

Exequibilidode e conhecimento té<nico
comunicqcionql demon¡trodo¡ no e¡trotég¡o de
comunicoçõo opterentqdo no deiqfio;

Copacidode de ort¡culoçöo, obrongênciq,
pertinêncio, profundidqde e relevôncio do¡
o¡gumentos demon¡trodo¡ ¡obre o cliente, reu
público olvo e q ¡oluçöo øcolhidc,

Noto de o a 20, sendo:
O - nöo qtende;

la3-otendemuito
POucoi

4dó-qtendepouco,
7q9-otende

medíonomente;
lOq13-atende

relqtivomente bem;
14 o 17 - qtende bem;
18 o 20 - dtende com

excelênciq.

1r,66

Bom entendimerìto robre o obiet¡vo de
comun¡<oçöo expo¡to no Anexo l, com
relotivo omplitude e odequoçöo dos
desdobromento¡ positivos do <onceito
proporto no 3oluçöo opresentcdo, Boo
exequibilidcde e conhecimento técnico
comunicqcioncl aprerentodo na ertrqtégia
de comunicoção, com ccpocidcde de
orticuloçöo, obrongência, pert¡nêncio,
profundidcde e rela;ôncic dol orgumentos
demon¡trodo¡ ¡obre o cliente, público olvo e
o roluçöo oprøentodo.

Crlliârtcr Grcdno¡Êc lfcùc¡ t¡¡llflcclls¡

Adequoçõo do ideiq criot¡vq ofertoda co clie¡rte;

Entendimento iobre o público olvo, linguogem,
objetivol, projetor, qçõea e progÌomo¡ do Govemo;

Orig¡nolidode, criotividcde, simplicidode,
odequoçõo, pertinênciq e entendimerito entre o
propoitd elqborodo e o cliente;

Pe¡tinêncio entre o¡ atividqdø da Unidode
Contrqtonte e ruo inserçõo nor cortextos rociol,
qdminhtrqtivo e econômico;

Exequibilidode e economicidode dol peçor e do
materiql;

Clorezo e objetividode dot soluçõet oprøentodor.

Notd de O o 25, rendo:
o - nõo oteflde,

lo6-stendemuito
pouco;

7 q lO - otende pouco
flot4-qteflde
medidnqmente;
15ql8-dtende

relotivdmente bem;
19 o 2l - otende bem;
22 o 25 - qtende com

excelêncio,

16,66

Boo odequoçõo dc idéiq crÌdt¡va e bom
entendimerìto robre o cliente, reu público
olvo, linguogem, ob¡etiuor, projetoe, oçõer e
progromol de Gouemo. Boo originclidqdq
criqtivqdqde, ¡implicidode, odequqçõo,
com pert¡nêncio eritre q proporto e o
cliente e suo inserçöo nol contextos tociol,
qdmin¡trot¡vo e econômico.Boo
exequíbilidode e economicidode dcs peços
e moterioh propojtor, com clorezq e
objetividode.

Grlt6rlc¡ Grcduc¡åc lfclct tr¡¡llftcclþc
Conhec¡mento técnico demonstrodo, notqdomente
dos hóbito¡ de conrumo, e cldrerq qudnto o ejte
tópico;

Entend¡mento quonto oo público-olvo, <onrirtênciq
dd soluçäo opontodq, pert¡nêncio e
qproveitomerito dos oportunidodet, de formc
eficoz e e{iciente;

Demon:trcçõo efet¡vq de econom¡cidode dq
roluçôo do descfio, nd apl¡cdçõo do verbq,
conjugodc com adequdçõo e ot¡mizsçôo de 5eu
oproveitqmento.

Noto de o o t5, rendo:
O - nöo qtende,

lq3-dtendemuito
pouco,

4o6-otendepouco;
7a9-qtende

medionqmente;
lO q 13 - stende bem;
14 q 15 - dten& com

excelêncio,

í,33

Ótimo conhecimento técnico e ótimo
entendimento ¡obre os húbitor de consumo,
demon¡trodo¡ com clorezo. Ótimo
entendimento sobre o público olvo e ótimo
conr¡stência nq Joluçöo cprerentodo de
formc pertinente e com ótimo
oproveitamento dor oportun¡dadei, de
formq eficqz e efic¡ente. Ótimo
demonstroçdo do economicidode com
ótimo oprove¡tomento
dilponibilizodor.

recußot

Ûàú^'Sot&
Corollne Sorìtor le Ouéiroi Medeiror Rlbelro Nonci Aleixo
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Glcdncaåc lfc'tcl

Acuidade, obrongêncio, peË¡nênc¡a, profundldode
e rela¡ôncio do¡ onóliler reol¡zodor;

Compreenrão dol informoçõer contidol no Anexo l;

Clorezo e objetividode.

Noto de o o rc rendo:
O - núo qtend€

lo3-dtendepouco;
406-qt{de
mediqncmcnte;

7o8-ctendebem;

exelênciq.

?,66

Ótimq ocuidode, obrongêncio, pe¡tinência,
profundidcde e relevôncio nq¡ qnúlhe¡,
qlém de &imq compreenlöo dos
informoçõø contidq¡ no Anexo l, com
cldrezq e obietiv¡dode.

Grll6rlc¡ Gndrcaôc llclc¡ l¡tllfrcc¡ftre¡

Entendimento ¡obre o objetivo de <omunicoçõo
expo¡to no Ano<o l¡

Amplitude e cdequoçüo dos dødobromentot
politiuos do conceito proporto nq Joluçôo
dprerentodo,

Exequibilidode e conhecimento técnico
comunicqcionql demonstrqdos no eJtrotégio de
comun¡cqçõo opresentqdq no derofio;

Copocidode de orticulação, obrongêncio,
pertinêncio, profundidode e relevônciq dø
qrgumentor demon¡trodo¡ ¡obre o cl¡erite, reu
público olvo e o roluçöo ø<olhido.

Noto de o q 20, sendo:
O - nöo otende;

lo3-qtendemuito
pouco¡

4o6-otendepouco,
7o9-qtende

medicnqmente;
lod13-otende

relqtivqmente bem;
14 o 17 - ûtende bem,
18 o 20 - otende com

excelêncio.

t5,66

Ótimo entendimento robre o objetivo de
comunicqção expo¡to no Anexo l, com
omplitude e qdequoçöo dos
de¡dobromento¡ porit¡vø do conceito
propo¡to no roluçöo oprøentodo. ótimo
exequibilidode e conhecimento técnico
comunicqdonol dprerentodo nq e¡trotég¡a
de comunicoçüo ótimo copccidode de
qÉiculoção, qbrqngêncio, pe¡tinêncio,
profundidcde e relevôncio do: orgumentol
demon¡trodo¡ sobre o cliente, público olvo
c soluçöo oprerentodo.

Grl¡ôrtc¡ Grcdrc¡Éc HcÈc¡ t¡¡tlflc¡lhn

Adequoçüo do ideiq criot¡vo ofertodq oo cliente;

Entendimento robre o público qlvo,linguogem,
ob¡etlvo¡, projetor, qçöel e progromq¡ do Govemo;

Originolidode, cridtividode, ¡implicidode,
odequoçüo pertinènciq e entendimento entre q
propo¡to eloborodo e o cliente;

Pertinêncio eritre ûr qtividoder do Unidqde
Controtqnte e ¡uo in¡erçöo nos contexto¡ sociql,
adminhtrotivo e econômico;

Exequibilidode e economicidode dcr peçor e do
moterioL

Clorezo e objetividode dol roluçöø qpresentddor.

Noto de O q 25, sendo:
O - nõo otende;

1o6-otendemuito
pouco;

7 q lO - otende pouco
llo14-atende
medionsmerte;
15o18-dtênde

relotivomente bem;
19 q 2l - qtende bem;
22 o 25 - qtende com

excelêncb.

19

Ótimo entendimento ¡ob¡e o objetivo de
comunicoçõo exposto no Anexo l, com
omplitude e odequaçöo dol
dødobromento¡ poritivos do conceito
proporto no roluçöo oprøentodo. Ótimo
exequibilidode e conhec¡mento técnico
comun¡cocionol qpre5eritodo nd e¡trotégio
de comunicaçõo, <om ótimc ccpocidode de
orticulcçöo, qbrsngêncio, pertinênciq,
profundidode e relwôncic dos orgumentos
demon¡trodo¡ cobre o cliente, público olvo
o soluçüo opresentodo.

Crll6rlcr Grcdnc¡ôc lfcÈc¡ fn¡tlñcclluc
Conhec¡mento técnico demonrt¡qdo, notqdomente
do¡ húbito¡ de consumo, e clcrezo quonto o erte
tópico,

Entendimento quonto oo público-olvo, con¡i¡têncio
do soluçôo cpontodo, pertinêncio e
qproveitcmento dos oportunidodø, de formo
eficoz e eficiente;

Oemonrtrqçöo efet¡vd de econom¡ciddde dq
soluçõo do døcfio, no oplicoçõo do uerbo
con¡ugodd <om odequoçõo e otimizdçúo de seu
oproveitdmento.

Noto de o q 15, sendo;
O - nõo otende,

lq3-atendemuito
poucoi

4o6-dtendepouco;
7o9-qt€nde

med¡qnqmente;
lO q 13 - qtende bem;
14 q 15 - qtende com

excelênc'n.

fl,33

Ótimo conhecimerito técnico e ótimo
entendimento iobre os hóbito¡ de consumo,
demon¡trodo¡ com cloreza. Ótimo
entendimerito sobre o público clvo e ótimo
consirtênciq no soluçõo opresentqdo de
formq pert¡nente e com ótimo
oproveitomento dqs oportun¡dodeJ, de
formq eficoz e ef¡ciente. Ótimq
demonrtrqçdo dc econom¡cidode com
ótimo oproveitomento recurtot
dirponibilizodos.

A#tr"xfu lésicq

qa
,L
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Crll6rlc¡ Grcdrc¡åc lfcÈc¡

Acuidodq obrongêncio, pertinêncic, profundidode
e relevôncio dq¡ qnólhe¡ reolizqdo¡;

Compreeniöo dor informoçõer contido¡ no Anexo l;

Clore¿o e objetividqde,

Noto de O q lo, rendo!
O - nüo qtende

lo3-qtendepouco;
4a6-dtende
medlonomente,

7c8-qtendebem;
9 o lO - qtendê @m

excelênckl

8

Ótimo ocuidqde, obrqngêncio, pertinêncio,
profundidcde e relevôncio no¡ onóli¡e¡,
olém de ótimq compreensõo dcs
informoçõer contidoi no Ano(o l, com
clorezq e objetividqde.

Crl¡ôrlc¡ Grcdrcaåc llct¡¡ f¡¡tlftc¡¡lg¡
Entendimento robre o objetivo de comun¡cûçöo
exporto no Anexo It

Amplitude e odequoção dor desdobrcmeritor
politivos do conceito proporto no rolução
qpreientddo,

Exequibilidode e conhecimento técnico
comunicqcionol demonrtrodor no e¡trotég¡q de
comunicoçõo cprøentcdo no de¡sfio;

Copocidcde de orticulqçöo, obrongência,
pe¡tinêncio, profundldode e relevôncio do¡
orgumentor demon¡trodo¡ ¡obre o cliente, reu
público olvo e o lolução øcolhido,

Notd de O o 20, rendo:
O - nûo otender

1o3-qtendemuitÕ
pouco;

4o6-otendepouco;
709-qtende

med¡cnamente,
tost3-qÞnde

relativamente bem;
14 0 17 - qtende bem;
18 o 20 - qtende com

excelênciq,

18

Excelente eritend¡mento Jobre o obietivo de
comunicoção exporto no AnÐ(o l, com
excelente omplitude e qdequoçðo dor
de¡dobrqmento¡ po¡itivoi do conceito
proporto no roluçôo oprerentddo. Excelente
exequib¡lidqde e <onhecim€nto técnico
comunicocionql cprerentqdo nq ertrqtég¡o
de comun¡coçõo,com copocidode de
ort¡culoçäo, obrongênc¡o, pertinênc¡a, e
rele.uôncio dos orgumento¡ demon¡trodos
iobre o cl¡ente e q roluçöo apresentodo.

Grllådc¡ Grcducatc lfcù¡r fu$lffc¡lfrn

Adequoçöo do ideiq criqt¡vo ofertodo qo cliente;

Entendimento robre o público olvo, lingucgem,
objetivor, projetot, oçõef e prog¡omcr do Govemo;

Originclidode, criotividade, simplicidqde,
odequoçõo, pertinêncio e entendimento entre q
proportd elqboradq e o cliente;

Pertinêncio entre os qtividode: dq Unidqde
Controtonte e suo ¡nrerçõo nor contextos rociol,
odm¡n¡rtrqt¡vo e econômico;

Exequibilidqde e econom¡cidqde doi peço¡ e do
mqter¡tlt

Clorezc e objetividode dcr loluçõet oprerertodor.

Noto de O o 25, lendor
O - nôo ctende;

lo6-qtendemuito
poucot

7 o lO - qtende pouco
tld14-qtende
med¡dnqmentet
15o18-otende

relqt¡vomerte bem;
19 q 2l - qtende bem,
22 o 25 - qtende com

o<celênc'o.

72,J3

Ótimo odequoçõo do idéiq cridivq e
entend¡mento iobre o cliente, ¡eu público
olvo, l¡nguqgem, objetivor, projetot, qçõ€r e
progromos de Govemo. ót¡mq
or¡ginolidode, 5¡mpl¡c¡dode, qdequqçüo e
ót¡ma pert¡nênc¡d erìtre o proporto e o
cl¡ente e ruq inrerçõo no, conte)êor Joc¡ql,
odm¡nrtrqt¡uo e econômico.Ótimq
o<equibilidode e economicidode dcs peços
e moter¡q¡r proportor, com clqrezo.

Crllôrlc¡ Grcdnc¡õc lfcùa¡ fqllftc¡lluc
Conhecimento té<nico demon¡trodo, notqdomente
do¡ hóbito¡ de <on¡umo, e clorezo qudnto o erte
tópico;

Eritendimento quonto qo público-olvo, conr¡rtên<io
dq 5oluçöo opontqdo, pert¡nênc¡q e
oproveitomento dct oportunidoder, de formo
eficqz e eficiente;

Demonstrqçôo efetivo de economicidqde do
loluçõo do deofio no opliccçõo dc verbo,
conjugcdo com odequoção e otimizoçõo de ieu
oproveitomento.

Notd de O q tl rendo:
o - nóo stende;

ls3-qtendemuito
poucoi

4o6-qtendepouco;
7o9-otende

mediondmente,
lo q 13 - qtende bem;
14 o 15 - otende com

excelênciq.

r3,33

Ótimo conhecimento técn¡co e
entendimento ¡obre o¡ hóbito¡ de consumo,
demon¡trodo¡ no ;oluçõo proporto, Ótimo
entendimento robre o público qluo, com
<onrirtênc¡o nd roluçõo oprerentqdq de
formq pe¡t¡nente e com ót¡mo
oproveitomento dcl oportunidcdes, de
formq eficoz e eficiente, Demonltrou bem o
econom¡c¡dqde, com ót¡mo
oproveitomento dol
d¡rpon¡b¡lizodor.

k#t*dM (/w"ct^
Alelxo
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Cdlôrlc¡ Gnduc¡tc lfctc¡ t¡¡tlfrccllgc

Acuidqdg obrongêncic, pertinênciq, prof undidode
e relevôncia dot qnóli¡e¡ reclizodo¡;

Compreenröo dcr informcçõer cont¡dor no Anexo ü

Clarezo e ob¡et¡v¡dqde.

Nota de O o lq tqdo!
O - nöo qtcnde

lq3-qtendepoqco;
4o6-qtende

medlqnomente,
7q8-ctend€bem;
9 d lO - stende @m

exælêncls,

9,33

Excelente ocuidode, qbrongênciq,
pertinêncio, profundidode e relevônciq no¡
onólhe¡, olém de excelente compreenlõo
dcl informoçõel contido¡ no Anexo l, com
clorezd e objet¡v¡dode excelenter.

€rllôrlc¡ Grcduc¡åc XcÈct l¡l¡tft¡¡llsc
Entendimento robre o objetivo de comunicoçöo
exposto no Anexo l;

Amplitude e odequaçõo dol dødobrdmentot
politivos do conceito propøto nc roluçöo
oprerentodo;

Exequibilidode e <onhecimento técnico
comunicccioncl demonrtrqdos nd eetrotégiq de
comunicoçöo oprerentodq no de¡qfio;

Copocidode de orticuloçüo, obrongêncio,
pertinêncio, profundidode e relevôncio do¡
orgumentos demonrtrqdot robre o cliente, reu
público oluo e c rolução etcolhido.

Notq de O o 20, sendo¡
O - nöo qtende;

lo3-ûtendemuito
POUCOi

4o6-dtendepoucot
7o9-qt€rìde
mediqnqment€;
loo13-qtende

reldt¡vomente bem;
14 (¡ t7 - otende bem,
18 0 20 - qtende com

excelênciq.

Excelente entend¡mento Jobre o objet¡vo de
comunicqçöo exporto no Anexo l, (om
excelente omplitude e odequoçõo dor
detdobromentos po¡itivo¡ do conceito
propoJto nq roluçöo oprøentodc.
exequibilidode e conhec¡mento técnico
comunicscionol qprerentqdo no ettratégio
de comunicoção excelente copocidode de
qrt¡culoção, obrongêncio, pert¡nêncio,
profundidcde e rela;ôncio dos orgumentot
demon¡trqdo¡ ¡obre o clier¡te, público qlvo
o soluçöo opresentqdo.

Grl!årlc¡ Grudrc¡åc llcùcr f¡¡¡Èlftcclls¡

Adequoçöo dc ideio criativo ofertqdo qo cliente;

Entendimento sobre o público dlvo, linguogem,
obiet¡vor, pro¡etor, oções e progromc¡ do Govemo;

Originol¡dode, criqtividode, limplicidode,
odequoçôo, pertinêncis e entendimento entre o
propottq elqborqdo e o cliente;

pertinênciq entre a¡ qtividodø do Unidode
Contrqtqnte e 5uo inrerçõo nor contexto! sociol,
odministrqtivo e econômico;

Exequibilidode e economicidode dos peçot e do
moteriol

Clcrezo e objetividode dos roluçõø oprelentodot.

Noto de o q 25, rendo:
O - nõo qt€flde;

1a6-qtendemuito
poucoi

7 o lO - qtende pouco
lla14-qtende
medionqmente;
15ol8-otende

relqt¡vomente bem;
19 q 2'l - otende bem,
22 o 25 - qtende com

excelêncio.

25

Excelente odequoção do idéio crlotivc e
excelente entendimento Jobre o cl¡ente, reu
público clvo, lingucgem, objetivo¡, projeto¡,
oçõø e progromo¡ de Govemo. Excelente
originql¡dode, criqtivodcde, rimplicidode,
odequoçöo olém de exi:tir gronde
pertinênc¡o entre o propoito e o cliente e
suo inierçõo no9 corìtodoi rocidl,
qdmin¡trqtivo e e<onômico.Excelente
exequíbilidode e economicidode dol peçor
e moter¡o¡J proportor, com clorezo e
obiet¡viddde.

Grlt6rlct Grcdncaic lfcù¡¡ trrùlftc¡lþ¡
C,onhecimento técnico demon¡trodo, notddomente
dos hóbito¡ de con¡umo, e clq¡ezo quqnto o eJte
tópÌco;

Entendimento quonto qo público-dlvo, con¡htênciq
dq roluçöo qpontqdo, pert¡nêncio e
oproveitomento dor oportun¡ddde5. de forms
eficoz e eficiente;

Demonrtrqçõo efet¡vq de econom¡cidode do
soluçðo do descfio no opliccçôo dc verbo,
conjugodo com ddequoçôo e ot¡m¡zqçõo de Jeu
oproveitomento,

Noto de O o 15, iendo:
O - não otende;

lo3-qtendemuito
poucoi

4q6-qtendepouco,
7q9-atende

medionomente;
lO q 13 - sten& bem;
14 q 15 - atende óm

excelêncio.

t5

Excefentø conhecimento técnico e
êntendimento lobre ot hóbitos de conlumo,
demon¡trqdo¡ com clorezo. Excelente
entendimento ¡obre o público olvo e
con¡htêncic no ¡oluçôo cproentodo de
formq pert¡nente e com excelente
oproveitqmento dol oportunidodø, de
forma eficoz e efic¡ente. Excelente
demonrtroçûo dq economicidqde com

recurtot
di¡ponibilizodo¡.
ótimo

W""#m. .l' );*
Aleixo
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Grltôrlc¡ Grcdrqåc lfclc¡ t¡ttfrc¡tls¡
Acuidode, obrongêncio, pe¡tinênciq, profundidqde
e relevôncio do¡ qnóli¡er realizqdo¡;

Compreenrõo doJ informoçõer <ontidor no Anexo l;

Clorezo e objetividode.

Noto de o q lq rendo!
O - nöo qtende

lq3-otendepouco;
4q6-qt€ide
medlqnqmente,

7d8-qtendêbem;
9 o lO - qtende com

excelêncio.

8,66

Ót¡mo qcuidade, qbrangêncio, pertinêncio,
profundidode e relevôncio nor onóliser,
qlém de ótimq compreentöo dot
informoçöer contido¡ no Anexo l, com
clorezq e obietividqde.

Crllôdc¡ Grcdnc¡åc lfcùc¡ flrrtlfl¡clþ¡
Entendimento iobre o objetivo de comunicoçõo
exporto no Anexo l;

Amplitude e odequoçöo dor dødobrqmentoJ
poJit¡vos do conceito proporto no roluçûo
opreJeritodo;

Exequibilidode e conhecimento técnico
comunicqcionql demonrtrodo¡ no ertrqtégiq de
comun¡coçûo qpre¡entqdq no de¡qfio;

Copocidcde de ort¡culoção, obrongêncio,
pert¡nêncio, profundidode e relevônciq dos
orgumentol demon¡trodos ¡obre o clientq ¡eu
público clvo e c rolução øcolhido.

Noto de O q 20, rendo:
O - nõo qtende;

lo3-stendemuito
pouco,

4d6-otendepouco;
7q9-qt€nde

medionomente;
lOq13-atende

relqt¡vomente bemt
'14 a 17 - qtende bemt
18 o 20 - otende com

excelênciq,

16,33

Ótimo entendimento sobre o objetluo de
comunicoçöo orpo¡to no Anexo l, com
omplitude e cdequoçöo dor
de¡dobromento¡ poJit¡vos do conceito
propolto nq roluç6o oprøentcdo. Ótimc
exequib¡lidode e <onhecimento técnico
comunicqcionol dprøentodo no øtrotégio
de comun¡cqçôo, ótimq copocidqde de
o¡ticulqção, obrongênc¡o, pertinênc¡o,
profundidode e relevôncic dor orgumentor
demonstrsdos ¡obre o cliente, público qlvo
c loluçöo oprerentoda.

CrÈôrlc¡ GlcdrcAtc lfcÈc¡ f¡¡llflc¡lftn

Adequoçõo do ideiq críqtiva ofertodq oo cliente;

Êntendimento sobre o público qlvo, linguogem,
objetivos, projeto¡, qçóe¡ e p¡ogromo¡ do Govemo;

Originclidade, criotividode, ¡implicidqde,
odequoção, pertinênciq e entendimento entre q
proposto eloborodo e o cliente;

Pe¡tinêncio entre qt atividsdet do Unidqde
Contrqtonte eiuo in¡erçõo noi contextor socicl,
qdmini¡trotivo e econômico;

Exequibilidcde e economicidcde dol peçor e do
mcteriol;

Clorezo e obletividode dor soluçõø oprerentodoJ.

Notq de o o 2s, iendo:
O - nõo otende,

lq6-otendemuito
pouco;

7 a lO - otende pouco
11a14-qtende
medionomente;
15o18-qtende

relst¡vomerìte bem;
19 (¡ 2l - qtend€ bem,
22 d 25 - qtende com

excelênciE.

?3

Excelente odequqçöo da idéiq cr¡otivq e
excelente entendimento lobre o cliente, seu
público olvo, linguogem, objetivot, projetor,
oçõ€r e progromqs de Govemo, Excelente
originolidqde, criqt¡vodode, r¡mplic¡dqde,
odequoçöo, olém de o(i¡t¡r grdnde
pertinêncio entre q proportû e o cliente e
tuq inre¡çôo nor contextor roclol,
odminltrdt¡vo e e<onômico.Excelente
exequibilidode e economicidode dos peço;
e mqter¡qh propo¡to¡, com clorezo e
objetividode.

Cr*6rlc¡ Grcduer¡åo lfc,l.¡t l¡rrtlflcctlsc
Conhecimento técn¡co demonrtrqdo, notodomerìte
dos hóbitos de consumo, e clorezo quonto c ette
tóp¡cot

Entend¡mento quonto ao público-alvo, con¡irtêncio
do soluçöo opontado, pertinência e
oproveitomento dqJ oportun¡dade!, de formq
eficoz e

Demonltroçöo efetivo de economicidqde da
soluçõo do desofio no oplicoçõo do verbo,
conjugodc com cdequoçdo e otimizoção de reu
qproveitomento.

Noto de o d t5, rendo:
o - nõo crtende,

lc3-otendemuito
POucot

4q6-qtendepouco,
7o9-qtende

med¡qnqmentet
lO o 13 - dtende bem,
14 d 15 - stende com

excelêncio.

l4

ExcelenteJ conhecimento técnìco e
entendimênto sobre o¡ húbito¡ de con¡umo,
demon¡trodo¡ com clqrezo. Excelente
eritendimento ¡obre o prlblico olvo e
consi¡tênciq no solução oprøentcdc de
formq pertinente e com o<celente
oproveitomento da; oportunidodet, de
formo eficoz e eficiente, Excelente
demonJtrdçôo do economicidode com
ótimo oproveitomento recuß03
dhponibilizodos.

(or4"*çr"A
Corollne Sontoläé Quelro/

,{-
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Grltårlc¡ Grcdue¡tc lfct¡t

Acuidqde, qbrongênclo, pertinênc¡q, prof undidcde
e relevôncio dq¡ qnóli¡e¡ reqlizqdq¡;

C,ompreensöo do; informoções contidor no Anexo l;

Clorezo e objetividdde,

Notq de o c to, rendo!
O - nöo qt€nde

ld3-otendepouco;
4d6-otende
m€dlanqmnte,

7q8-atendebem;
9 o lO - otende Õm

excelêndo.

7

Ótima acuidqde, obrongênciq, pertinêncÌo,
profundidode e relevûncio no¡ onólkø,
olém de ótimo compreentöo dcr
informoçõer côntidor no Anexo l, com
clorezo e obletividode,

Crl¡iirlo¡ Grcdrugåc lfotct

Entendimento ¡obre o objetivo de comunicoção
êxporto no Ano(o l,

Amplitude e cdequoçöo do dødobromentot
poritivot do conceito pÌopo¡to no Joluçäo
oprerentddo,

Exequibilidode e conhecimento técnico
comunicocionql demon¡trqdor nq e¡trotégio de
comun¡coçäo oprgentodq no deJofio;

Copocidode de orticuloçõo, obrongêncio,
pert¡nênc¡o, profundidcde e rele.¿ôncio do¡
qrgumentor demon¡trodo¡ ¡obre o cliente, eeu
públlco clvo e o:oluçõo øcolhido.

Notq de o q 20, Jendo:
O - não qtende,

ld3-otendemuito
poucq

4o6-otendepouco,
7d9-otende

medionomente;
10 q'13 - qtende

relqtivomente bemt
14 o 17 - dtende bem,
18 d 20 - qtende com

excelência.

15,33

Ótimo entendimento iobre o objetiuo de
comunicoçõo expo¡to no Anexo l, com
omplitude e cdequdçõo dor
derdobromentor poritivor do conceito
proporto no rolução cprøentodo. Ótimo
exequibilidode e conhecimento técnico
comun¡€scionql opreJentqdo no ertrotégio
de comunicoção, ótimo copocidcde de
orticuloçäo obrongêncio, pertinêncis,
profundidcde e relevôncio do¡ orgumento¡
demon¡trodo¡ ¡obre o cliente, público olvo
o soluçöo oprerentodo,

Grll&lc¡ Grcdno¡tc lfcùcl f¡tlllcclþc

Adequoçöo dc ideiq crictivq ofertqdq oo cliente;

Entendimento ¡obre o público olvo, linguogem,
objet¡vor, pro¡etor, oções e progromo¡ do Gor¡emo;

Originslidqde, criqtividode, :implicidode,
odequdçûo, pertinênciq e entendimento entre q
proportd elqborodo e o cliente;

Pe¡tinêncio entre o¡ otividqde¡ dq Unidode
Controtonte e eud ¡njerção nor corìtextor rociol,
odm¡n¡rtrqt¡vo e econômico;

Exequibilidode e economic¡dqde dos peçol e do
moterialt

Clorezo e objetiv¡dode dos roluçõee oprerentcdor,

Notd de O d 25, rendo:
O - nõo qtende,

lo6-qtendemuito
pouco;

7 o lO - stende pouco
Ito14-qtende
medicnomente;
15q18-otende

reldtivdmenÞ bem,
19 o 2l - qtende bem,
22 o 25 - ûtende com

excelência.

t9

Ótimo erÊendimento sobre o objetivo de
comunicoçõo expolto no Anexo l, com
omplitude e odequoçõo dor
de¡dobromento¡ poritivot do conceito
propo¡to no ¡olução oprøentcdc, Ótimo
exequibilidode e conhecimento té<nico
comun¡cocionol opresentsdo no e'trdtfu¡q
de comunicação, com ótimo copocidode de
orticuloçäo, obrongêncio, pertinêncio,
profundÌdode e relevônciq do¡ orgumento¡
demon¡trqdos ¡obre o cliente, público alvo
o lolução cprøentodo.

Grlt6dcr Grcduer¡tc llctelt fl¡¡tlflc¡ltuc
Conhecimento técnico demon¡trodo, notodomente
doc hóbito¡ de conrumo, e clorezo quonto d eJte
tópico;

Entendimento quonto oo público-clvo, <onrhtênciq
do soluçôo cpontadq, pertinênciq e
qproveitqmento do¡ oportunidodø, de formq
eficoz e

Demonrtroçöo efetiva de economicidode do
loluçöo do descfio, no oplicoçöo do verbc,
conjugodo com cdequoçõo e otim¡zqçõo de seu
oproveitomento.

Notq de o q ts, ¡endo:
O - nõo qtende;

1o3-qtendemuito
pouco;

4q6-atendepouco,
7a9-otende

medionqmente;
lO q 13 - atende bem;
14 q 15 - atende com

excelêncb.

t3

Ótimo conhecimento técn¡co e
entendimento sobre or hóbito¡ de con¡umo,
demonstrqdo¡ no roluçöo proporto. Ótimo
entendimento sobre o público olvo, com
conrirtêncio no roluçöo oprøentodo de
formq pe¡t¡nente e com ótimo
oproveitomerito ddl oportunidodel, de
foma eficoz e efíciente. Demon¡trou bem q
economicidcde, com ótimo
sproveitomento

Mmfu# lérico Medeiro¡ Aleixo


