ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

EDITAL N. 214/2007
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SANTA CATARINA,
FAZ SABER que o programa da prova de
“CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS”, integrante do Anexo I do Edital n. 194/2007,
que lançou as inscrições ao concurso público para provimento do cargo de
Bibliotecário do Quadro de Pessoal do Poder Judiciário do Estado, fica alterado
nos seguintes termos:
1. Documentação: conceitos básicos e finalidades. 2. Normas técnicas para a
área de documentação (ABNT). 3. Caracterização dos documentos. Indexação:
conceito, definição, linguagem de indexação, descritores, processo de indexação,
tipos de indexação. 4. A profissão do bibliotecário - legislação. 5. Classificação
Universal (CDU) e Classificação Decimal Dewey (CDD). 6. Catalogação (AACR):
catalogação descritiva, pontos de acesso, catalogação de multimeios. 7. Tipos e
funções do catálogo. 8. Organização e administração de bibliotecas, princípios e
funções administrativas em bibliotecas, estrutura organizacional, as grandes
áreas funcionais da biblioteca. 9. Planejamento de bibliotecas: redes e sistemas
de bibliotecas, centros de documentação e serviços de informação. 10.
Desenvolvimento de coleções: política de seleção e aquisição, avaliação de
coleções. 11. Política de seleção e processo de aquisição em bibliotecas. 12.
Fontes de informações: geral e especializada na área jurídica. 13. Serviço de
referência: estratégia de busca da informação. 14. Estudo e treinamento de
usuários. 15. Alerta e disseminação da informação. Disseminação seletiva da
informação. 16. Automação: fundamentos e instrumentos de análise de sistemas,
formatos de intercâmbio. Planejamento da automação. 17. Redes de informação
Internet e base de dados. 18. Sistemas nacionais e internacionais de informação.
19. Documentação jurídica: conceito e instrumentalização. 20. Noções de técnica
legislativa. 21. Tratamento adequado dos atos administrativos, jurisdicionais e da
legislação de hierarquia superior e inferior. 22. Tratamento adequado da
Jurisprudência.
Florianópolis, Capital do Estado de Santa Catarina, aos onze dias do mês de
setembro do ano de dois mil e sete.

Desembargador Pedro Manoel Abreu
PRESIDENTE

