BIBLIOTECÁRIO-DOCUMENTALISTA – Nível E

REQUISITO BÁSICO PARA INVESTIDURA NO CARGO:
Possuir o curso superior de graduação em Biblioteconomia e registro no Conselho Competente.
Lei nº 9.674, de 26 de junho de 1998 dispõe sobre o exercício da profissão de Bibliotecário.
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO:
Disponibilizar informação; gerenciar unidades como bibliotecas, centros de documentação,
centros de informação e correlatos, além de redes e sistemas de informação; tratar tecnicamente
e desenvolver recursos informacionais; disseminar informação com o objetivo de facilitar o acesso
e geração do conhecimento; desenvolver estudos e pesquisas; promover difusão cultural;
desenvolver ações educativas. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.
Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente
organizacional.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
1 Biblioteconomia e Ciência da informação: Conceitos e evolução. Legislação Profissional.
Bibliotecário: perfil profissional, ética, competências e habilidades. Direitos Autorais e Difusão da
Informação. ISBN, ISSN. 2 Gestão em unidades de informação: Gestão da informação e do
conhecimento. Planejamento, Organização, Gerenciamento e avaliação de bibliotecas, redes e
sistemas de informação. Produtos e serviços de informação: planejamento e avaliação. Marketing
e qualidade total. Estudo de usuários. Atribuições e funções gerenciais. Elaboração e
desenvolvimento de projetos. Bibliotecas universitárias. Avaliação do MEC em bibliotecas. 3
Formação e desenvolvimento de coleções impressas e eletrônicas: Política de
desenvolvimento de coleções; seleção, aquisição, desbaste e descarte. Avaliação de coleções.
Conservação e preservação de acervos impressos e digitais. 4 Representação Descritiva e
Temática da Informação: Tratamento das informações (classificação, indexação, recuperação);
Linguagens de indexação (bases teóricas e aplicações); Catalogação descritiva: Código de
Catalogação Anglo-americano - AACR2 (revisão 2002); Descrição de Recursos e Acesso (RDA);
Requisitos Funcionais para Registros Bibliográficos (FRBR); Descrição Bibliográfica Internacional
Normalizada (ISBD); Tabela de Cutter; Formatos de Intercambio de dados: MARC21; Funções e
formas de catálogos; Sistemas de Classificação Bibliográfica – CDD Classificação Decimal de
Dewey. 5 Serviço de Referência e Informação: princípios e fundamentos. Fontes de Informação.
Referencia eletrônica. Serviços e produtos de informação. Disseminação Seletiva da Informação e
Serviço de Alerta. Acessibilidade. Comunicação científica. 6 Normas de Documentação
nacionais e internacionais: Uso e aplicação das Normas ISO, ABNT, VANCOUVER, APA.
Normalização de trabalhos. 7 Tecnologia da Informação e Comunicação: softwares para
utilização em bibliotecas, redes e sistemas de informação. Base de dados documentais.
Documentos eletrônicos, Metadados. Web semântica. Novas tecnologias em serviços de
informação. Bibliotecas Digitais, Repositórios, Redes Sociais, Portais, Programas Cooperativos.
RSS.

