EDITAL Nº 02/2019
Retifica o Edital nº 01/2019, de abertura do
processo seletivo, e dá outras providências.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR GIL, Estado do Piauí, nos termos do
subitem 14.9 do Edital nº 01/2019, veiculado no Diário Oficial dos Municípios em 1º de
fevereiro de 2019, RESOLVE retificar o Edital 01/2019, nos seguintes termos:
1. Na Tabela I do subitem 3.1, que trata dos cargos objeto do processo seletivo, cuja
escolaridade exigida é a de nível superior, nos requisitos do cargo de “Bibliotecário,
código 14, onde se lê: “Licenciatura Plena em Bibliotecomia”, leia-se: “Curso Superior
em Biblioteconomia e Registro no Conselho de Classe”.
2. O quadro a seguir apresenta as disciplinas, o número de questões, o peso atribuído
a cada disciplina e a exigência de acerto mínimo para o cargo de Bibliotecário:
DISCIPLINA

NÚMERO
DE
QUESTÕES

PESO

TOTAL DE
PONTOS
POR
DISCIPLINA

Língua Portuguesa

10

2

20

Raciocínio LógicoMatemático

05

2

10

Noções de Informática

05

2

10

Conhecimentos
Específicos e Locais

20

3

60

PONTUAÇÃO PONDERADA
PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO
MÍNIMA
MÍNIMA
EXIGIDA
EXIGIDA

Sem
exigência
Sem
exigência
Sem
exigência

60 pontos

36 pontos

3. O conteúdo para as disciplinas de Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico-Matemático
e Noções de Informática, para o cargo de Bibliotecário, são aqueles estabelecidos para
os cargos de nível superior no Edital nº 01/2019, em seu Anexo II.
4. O conteúdo de Conhecimentos Específicos e Locais para o cargo de Bibliotecário é o
estabelecido a seguir:
BIBLIOTECÁRIO: Documentação: conceitos básicos e finalidades da documentação
geral e jurídica. Biblioteconomia e Ciência da Informação: conceitos básicos e
finalidades. Organização e administração de bibliotecas: planejamento, teorias de
administração, administração de recursos humanos, físicos, financeiros e materiais;

centros de documentação e serviços de informação: planejamento, redes e sistemas.
Cooperação interbibliotecária. Estrutura organizacional. Princípios e funções
administrativas. Avaliação de serviços. Estatísticas da biblioteca. Áreas funcionais da
biblioteca. Planejamento e automação de bibliotecas. Noções de informática:
dispositivos de memória, de entrada e saída de dados. Catalogação: AACR2, FRBR e
RDA. Catalogação descritiva de diversos tipos de materiais, incluindo multimeios e
recursos eletrônicos, entradas e cabeçalhos. Catálogos: tipos e funções. Conceito de
bancos de dados, bases de dados e bibliotecas digitais. Formatos de intercâmbio de
dados. MARC 21. Dublin Core. Conhecimento dos principais sistemas de
gerenciamento de informação nacionais e internacionais. Classificação Decimal
Universal- CDU: estrutura, princípios, índices principais e emprego das tabelas
auxiliares. Indexação: conceito, linguagens de indexação, descritores e especificadores,
processos e tipos de indexação. Normas técnicas da ABNT para a área de
documentação: referência bibliográfica, resumo, sumário, preparação de índice,
abreviação de títulos de periódicos e publicações seriadas e normalização de
publicações. Bibliografia: conceituação, classificação e objetivos. Desenvolvimento de
coleções: Conceitos, políticas de seleção e aquisição, avaliação e desbastamento,
censura e direito autoral. Tipologia e identificação das principais fontes de informação
bibliográfica, impressas e eletrônicas, na área jurídica. Bases de dados de legislação
federal. Serviços de referência: Atendimento ao usuário. Estratégia de busca de
informação: planejamento e etapas de elaboração. Pesquisa em bases de dados.
Aspectos econômicos, sociais, históricos, geográficos e culturais do Estado do Piauí e
do Município de Monsenhor Gil.
5. As atribuições do cargo de Bibliotecário são as estabelecidas a seguir:
BIBLIOTECÁRIO: Planejar, coordenar e executar atividades de seleção, classificação,
registro, guarda e conservação do acervo, desenvolvendo sistemas de catalogação,
classificação, referência, conservação, armazenamento e recuperação, no âmbito do
Município de Monsenhor Gil, além de outras correlatas designadas pelo superior
hierárquico.

Monsenhor Gil-PI, 18 de fevereiro de 2019.

JOÃO LUIZ CARVALHO DA SILVA
Prefeito Municipal

