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Quer isto dizer que um maior número de livrarias, funcionando 
com crédito acessível e pessoal especializado, representaria uma 
garantia para a edição de qualquer livro, pela aquisição de 600 
a 800 exemplares da tiragem inicial. Queixam-se os editores de 
que o que .se consegue, atualmente, no caso de obras especiali
zadas, é uma venda de pouco mais de uma centena de exemplares 
de cada lançamento. 

A estagnação da rede de comercialização do livro no Brasil ê 
uma realidade, havendo casns até em que houve considerável re
gressão. Segundo Carlos Alberto Medina, em "A Função Social 
do Livro na Atual Realidade Brasileira", 65 por cento dos municí
pios de São Paulo - o Estado mais desenvolvido do Pais - não 
contam sequer com um bazar ou papelaria que venda livros, dos 
mais elementares, ou dos mais vendidos autores, nacionais e es
trangeiros. 

Somente o Rio Grande do Sul apresenta um quadro ligeira
mente melhor, embora seja considerado insatisfatório. 

Apesar de todos os entraves à edição e comercialização do 
livro, é inevitável que o Brasil venha a, se constituir em um imenso 
mercado editorial até o final do presente século, fato que pode 
ser comprovado, aliás, pelo interesse que ele já começa a desper
tar nas editoras multlnacionais, que já atuam no País através 
de filiais ou de empresas brasileiras às quais se. associam. 

A respeito, diz um relatório do Sindicato Nacional de Editores 
de Livrns: 

"Considerando-se que o livro é o único setor importante 
de comunicação de massa no qual a empresa estrangeira 
vem atuando livremente, sugere-se agora, através de legis
ção específica, dificultar sua entrada, permitindo-a apenas 
através de sua associação, e minoritária, com empresas 
nacionais, sob a direção de brasileiros resld~ntes no País." 

Segundo, ainda, o Sindicaro dos Editores de Livros: 
"A disciplina se impõe em~virtude da instalação de podero
sas empresas editoras estrangeiras no país, que para aqui 
já vieram, com grande capacidade financeira, concorrer 
com uma indústria editorial ainda carente de recursos para 
a sua emancipação e fortalecimento econômico, eonruçoes 
indispensáveis para sua observância com organizações 
multinaclonais." 

Tal disputa desenfreada na qual se engalfinham autores, espe
cialmente os novos, e editores, como bem destaca Moacir C. Lopes, 
em "A Situação do Escritor e do Livro no Brasil" (Cátedra, 1977, 
Rio), desaguará num quadro de maiores problemas para a indús-
tria livreira do país.' • 

A questão não é nova, em verdade, eis que a maioria dos gran
<les autores contemporâneos brasileirns encontra sérias dificul
<lades para lançar o primeiro livro e obter reconhecimento. 

Não foram poucos os que se viram obrigados a seguir o exem
plo de Joyce, que, cansado de ouvir o "não'' dos editores, mandou 
imprimir, por conta e risco, o seu "Ulisses", numa tiragem de 
'100 exemplares. 

Não menos grave é a situação do tradutor, que recebe das 
editoras, a título de direito autoral, importância mínima por trá
balho e assim mesmo só na primeira edição. Assim, os bons tra
dutores, que pesquisam demoradamente o assunto e utilizam a 
mais cUidada da linguagem desinteressam-se totalmente pelo tra
balho e são substituídos por joven~ iniciantes das faculdades de 
Letras, que traduzem praticamente de graça. 

A única pesquisa completa sobre a situação do mercado edi
torial no Brasil foi realizada em 1973 pelo Sindicato Nacional de 
Editores de Livros, concluindo que naqUele ano foram impressos, 
entre primeiras edições, reedições ou reimpressões, sete mil e oi
tenta títulos, com 166 mil 245 exemplares. As primeiras edições 
representaram 40 vírgula seis por cento. Os livros ou técnicos, 
48 vír~ula três por cento. As obras de referência e consulta, tais 
como 'dicionários e enciclopédJ.as, dez vírgula quatro por cento. 
Cinqüenta e um por cento dos livros didáticos, representando 23 
virgula 9 por cento de todos os exemplares, destinaram-se ao en
sino de Primeiro Grau. 

Como se verifica, Sr. Presidente, Srs. Deputados, é um pro
blema que está a exigir imediata tomada de posição por parte de 
todos os setores envolvidos, mudando o atual panorama do livro 
em nosso País e engajando-o no elenco de instrumentos a serviço 
do efetivo desenvolvimento nacional. 

Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (João Clímaco) - Nada mais havendo a 

tratar, vou levantar a sessão. 
Deixam de comparecer os Senhores: 

Ama:ronas 
Mário Frota- MDB; Rafael Faraco- ARENA. 

Ceará 
Humberto Bezerra - ARENA. 

Pernambuco 
Lins e Silva - ARENA. 

Rio de Janeiro 
Amaral Netto - ARENA; Eduardo Galil - ARENA; Emanoel 

Waisman- MDB; Flexa Ribeiro- ARENA. 
Minas Gerais 

Carlos Cotta - MDB. 
São Paulo 

Amaral Furlan - ARENA; Israel Dias-Novaes - MDB; Yasu
nori Kunigo- MDB. 

Mato Grosso 
Benedito Canellas - ARENA. 

Paraná 
Braga Ramos - ARENA; Oleverson Teixeira - ARENA; Nel

son Maculan- MDB; Paulo Marques- MDB; Samuel Rodrigues 
-MDB. 

Rio Grande do Sul 
Cid Furtado - ARENA; Harry Saúer - MDB; Jairo Brum 

- MDB; Magnus Guimarães- MDB. 
V - O SR. PRESIDENTE (João Clímaco) - Levanto a ses

são designando para a Ordinária de hoje, às 13:30 horas, a se~ 
guinte 

ORDEM DO DIA 
Sessão em 4 de dezembro de 1978 

(Segun~-leira) 

(Ex.traordinârla Matutina, às 9:00 horas) 
~BALBO DAS COMISSõES 

VI - Levanta-se a 11essão às 12 horas e 15 minutos. 
OAMARA DOS DEPUTADOS 

COORDENAÇAO DE SELEÇAO E TREINAMENTO 
CONCURSO PúBLICO PARA TOONICO LEGISLA~IVO 1/79 

EDITAL 

1 -Características do Cargo: 
a) Cargo de nível superior. 
b) Regime estatutário 
c) Jornada de tt:abalho: 40 (quarenta) horas semanais. 

2 - Inscrições: 

2.). - Período 

De 8 de janeiro a 22 de janeiro de 1979. 
2.2- Local e horário 

Câmara dos Deputados (Salão Preto), àe 14 às 17 horas, de se
gunda a sexta-feira. 
2.3- ~axa 

Cr$ 300,00, depositados em Agência do Banco do Brasil, no 
Distrito Federal, à conta da Câmara c;Ios Deputados. 
2.3.1 -~hipótese alguma haverá devolução da taxa de in.seri
ção. 
2.4- Condições: 
2.4.1- Exigências: 

a) ser brasileiro ou cidadão beneficiado pelo Decreto n.0 

70.391/72; 
b) possuir habilitação de nivel superior; 
c) estar em dia com as obrigações eleitorais e o Serviço Mi

litar; 
d) ter a idade mínima de 18 (dezoito) anos e máxima de 50 

(cinqüenta), salvo para o candidato que comprovar, mediante de
claração funcional, ser servidor de õrgão da. Administração Fe
deral Direta ou Autarquia Federal; 

e) anexar à ficha de inserição, obtida no local, preenchida a 
máquina ou letra de forma, comprovante de depósito da taxa de 
inscrição. 
2 .4. 2 - Apresentar no ato de inscrição: 

a) carteira de Identidade; 
b) título de eleitor, em dia com as obrigações; 
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c) comprovante de estar em dia com o Serviço Militar, se do 
sexo masculino; 

d) comprovante de habilitação de nível superior; 
e) 2 fotografias 3x4, tiradas de frente. 

2. 4. 3 - A inscrição poderá ser feita por procuração, com firma. 
reconl1ecída. 
2. 4. 4 - Não serão admitidas inscrições condicionais ou provLsórias. 
2.5 - o candidato receberá no ato de inscrição cartão de iden
tificação, assim como a--devolução dos documentos apresentados. 
2. 6 - No ato de inscrição o candidato manifestará sua opção 
para a prova de Idioma Estrangeiro -- Inglês ou Francês. 
2. 7 -- 4B inscrições uma vez homologadas, serão publicadas no 
Diário Oficial da União, Seção I, e/ou J)iárío do Congresso Nacio
nal, Seção I. 
3- Provas: 
3.1 - Serão realizadas em Brasília - DF, divulgando-se, oportu
namente, através de Aviso publicado no Diário Oficial da União, 
Seção I, e/ou Diário do Cong-resso Nacional, Seção I fixando datas, 
local. horário. e informações complementares. 
3. 2 - Provas escritas, eliminatórias 
3.2.1- Valerão até 100 (cem) pontos, cada, considerando-se ha
bilitado o candidato que obtiver nota igual ou superior a 60 (ses
senta), computadas as frações até centésimos. 

a) Português - Peso 4 (quatro) 
b.) Constituição Federal, Regimento Interno e Estrutura Admi-

nistrativa da Câmara dos Deputados - Peso 4 (quatro) 
c) Bibliografia e Referência - Peso 4 (quatro) 
d} Classificação Decimal e Universal - Peso 3 (três) 
e) Catalogação- Peso 2 !dois) 
f) Conhecimentos Técnicos Especiais - Peso 2 (dois) 

3.2.2- Será permitida consulta ao Regimento Interno da Câmara 
dos Deputados, na prova de que trata o item b, parte especifica. 
3 . 3 - Prova escrita, elassifícatória 

- Idioma Estrangeiro- Inglês ou Francês -Peso 1 (um) 

3.4-- Programmas 
- Anexos ao presente Edital 

4 - Critério de julga.nte-nt.o: 
4.1 - A classificação final dos candidatos habilitados obedecerá 
às seguintes normas: 

a) os pontos obtidos em cada prova serão multiplicados pelos 
respectivos pesos, respeitada a fração até centésimos; 

b) a nota final resultará deste somatório, dividido por 20 
(vinte); 

c) somente será hQ.bilitado o candidato que obtiver nota igual 
ou superior a 60 <sessenta) pontos em cada prova eliminatória. e na. 
média final; 

d) os candidatos habilitados serão relacionados em ordem de
crescente das notas finais obtidas; 

e) os casos de empate na nota final., enquanto persistentes, 
serão resolvidos a favor do candidato que obtiver maior número 

. de pontos, sucessivamente: 
1.0 ) pela apuração da média aritmética dos resultados das pro

va:s de- .Bibliografia e Referência, Classificação Decimal Universal, 
Catalogação e Conhecimentos Técnicos Especiais, obtidos após mul
tiplicação pelos respectivos pesos; 

2.0 ) na prova de Constituição Federal,' Regimento Interno e 
Estrutura Administrativa da Câmara dos Deputados; 

3.0 ) na prova de Português; 
4.0 } na prova de Idioma Estrangeiro. 

4. 2 - Serão publicados, apenas, em cada prova, os resultados re
ferentes aos habilitados. 
4.3 - Após o julgamento pela Banca, e antes de identificação, 
as provas ficarão à disposição dos candidatos, para vista, em local, 
data e horário, ,que serão divulgados, oportunamente. 
4.4 - O candidato poderá apresentar pedido de revisão, no prazo 
de 48 (quarenta e oito) horas, a partir da vista da prova,· à DI
retora da Coordenação de Seleção e Treinamento, que o Julgará, 
após apreciação, em termos conclusivos, por parte da Banca Exa
minadora. 
4,5- A decisão da Diretora da Coordenáção de Seleção e Treina
mento será submetida a homologação do Diretor-Geral da Câma-

ra dos Deputados. Com a homologação cessa a fase recursal, em 
instância administrativa . 
. 4.6 - Somente serão objeto de àpreciação recursos apresentados 
sem quebra de sigilo, não identifjcado o candidato, redigidos em 
termos adequados e que indiquem com clareza a matéria objeto 
do pedido de revi.são. Os que não observarem estes requisitos serão 
liminarmente indeferidos. 
4. 7 -A habilitação do candidato será comprovada, exclusivamen
te, através de divulgação no Diário do Congresso Nacional, Seção 
I, e/ou Diário Oficial da União, Seção I. 
5 -Disposições Gerais: 
5. 1 - O provimento de cargos obedecerá expressamente a ordem 
de classificação final. 
5.2- O concurso terá validade de 2 (dois) anos a contar da data 
de publicação da respectiva homologação pelo Diretor-Geral. 
5.3 - Será obrigatório, em todas as provas, o uso da ortografia 
oficial - Pequeno Dicionário da Língua Portuguesa, da Academia 
Brasileira de Letras. 
5.4 - As provas serão manuscritas a tinta, devendo o candidato 
comparecer ao local da. realiza\(ão 30 minutos antes do horário 
estabelecido, munido de caneta esferográfica com carga preta ou 
azul. 
5.5- O candidato somente terá ingresso no local da prova portan
do carteira de identidade e o cartão de identificação fornecido 
no ato de inscrição. Outras formas de identificação não terão valor 
para o concurso. 
5.6 - Adotar-se-á, para sigilo do julgamento, processo impediti
vo de identificação das provas, as quais deverão, para isso, ofe
recer o mesmo aspecto material. 
5. 7 - Atribuir-se-á a nota zero à prova que apresentar sinal 
ou convenção que pos'sibilite sua identificação. 
5.8 - Será excluído do concurso, por ato dar Diretora da Coorde
nação de Seleção e Treinamento, o candidato que: 

a) retirar-se do recinto durante a realização da prova, sem au
torização; 

b) agir com descortesia para com os examinadores, auxiliares· 
ou qualquer autoridade presente; 

c) comunicar-se com outros candidatos ou pessoas estranhas, 
verbalmente ou por escrito, durante a realização das provas; 

d.) utilizar-se de notas, livros ou impressos, salvo os expressa
mente permitidos. 
5.9'- Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo ale
gado para justificar a ausência do candidato. O não compareci
mento, a qualquer prova, importará em exclusão do concurso, con
siderados sem efeito os exames porventura já prestados e não lhe 
sendo permitido prestar as provas subseqüentes. 
5.10 - A inscrição do candidato implicará conhecimento destas 
instruções e compromisso de aceitar as condições do concurso, nos 
termos estabelecidos neste edital. 
5.11 - Imediatamente após a entrada no exercício do cargo, os 

· candidatos habilitados serão submetidos a treinamento em serviço, 
inclusive de datilografia, aplicável à execução de suas tarefas. 
5.12 - A Banca Examinadora compete a elaboração, aplicação e 
correção de provas. 
5.13 - Os casos omissos serão resolvidos pelo Diretor-Geral . 
5.14- Todas as convocações, avisos e resultados, serão publicados 
no Diário do Congresso Nacional, Seção I, e/ou Diário Oficial da. 
União, Seção I. 

Brasília, DF, em 4 de dezembro de 1978. -· Lncy Maciel Neiva. 
ANEXO AO EDITAL N.0 1178, 

DO CONCURSO PúBLICO PARA TÉCNICO LEGISLATllVO, 
AREA DE PESQUISA 

PROGRAMAS 
I. PORTUGU:i!:S: 

A prova constará de duas partes: 
a) correção de texto extraído dos Anais da Câmara dos Depu

tados, com um mínimo de 30 linhas, a ser sorteado no momento da 
prova, no qual tenham sido inseridos erros; 

b) redação, com um mínimo de 20 linhas, sobre tema a ser 
indicado no momento da prova. 

o julgamento da prova obedecerá ao seguinte critério: 
- cada uma das partes da prova valerá 50 pontos; 
- serão descontados, de um a três pontos, por erro de lin-

guagem, conforme sua gravidade; 
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- no caso de repetição de erro, só um sera computado; 
- na prova de redação serão consideradas a correção grama-

tical !25 pontos) e a clareza e objetividade no desenvolvimento do 
trma !25 pontos). · 

Mínimo para habilitação .. . 
Duração da prova ......... . 

60 pontos 
3 horas 

II. CONSTITUIÇÃO FEDERAL, REG.IMENTO INTERNO E ES
TRUTURA ADMINISTRATIVA DA CAMARA DOS DEPU-
TADOS: . 

A prova dividir-se-á .-em três partes, com formulações ver-

;g_ -==-:.::- 5§ 

3. LíDERES. 
4. COMISSõES. 
4. 1 - Disposições Gerais. 
'4.2 - Comissões Permanentes e Temporárias. 
4 . 2. 1 - Organização, composição e competências. 
4.2.2 - Reuniões, trabalhos, Audiência Pública e distribuição. , 
4.2.3- Presidência, impedimentos e vagas, 
4.2.4 -- Secretários. Atas. 

sando: 5. ASSESSORAMENTO LEGISLATIVO. 
L" - Constituição Federal. :6. SESSõES DA C AMARA. 
2." - Regimento Interno da Cãmara dos Deputados. 
3." - Estrutura Administrativa: da Câmara dos Deputados. 
A cada parte da prova serão atribuídos os seguintes valores: 
1."' parte - até 30 pontos. 
2.a parte - até 50 pont.os. 
3.a parte - até 20 pontos. 
Mínimo para hahilitação ............ ,. ...... .,. . 61} pontes 
Duração . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . 4 horas 

Observação: Será facultada consulta ao Regimento Interno da 
Çâmara dos Deputados, na parte específica da prova. 

l. CONSTITUIÇAO FEDERAL: 
I. PODER LEGISLATIVO 
1.1 - Composição. Organização. Atribuições. Competências co
muns e privativas da Câmara dos Deputados e Senado Federal. 
1.2 - Convocação extraordinária do Congresso Nacional. 
1.3 ---Funcionamento conjunto das duas Casas do Congresso, se
gundo a Constituição. 
1.4 - Mandato. Condições de elegibilidade, Prerrogativas dos 
membros do Poder Legislativo. Subsídio. Inviolabilidade dos Depu
tados e Senadores no exercício do mandato. Imunidades parla
mentares. Proibições e perda de mandato. 
1. 5 -- Elaboração Legislativa: 
1.5.1 -·Emenda à Constituição: proposta, discussão, votação e 
promulgação. 
1.5.2 -Leis Complementares; Leis Ordinárias; Leis Delegadas; 
Decretos-leis; Decretos Legislativos c Resoluções. 
L 5. 3 - Iniciativa das Leis. 
1.5.4 - Aprovação, revisão, rejeição, sanção, promulgação e veto 
a projetos de lei. 
1. 6 - Orçamento: normas constitucionais. 
1. 7 - O exercício da fiscalização financeira. e orçamentár:la da 
União. 

1. 8 - O Tribunal de Contas da União. 

2. PODER EXECUTIVO 

2.1 - Presidente e Vice-Presidente da_ República. 
2. 1.1 - Elegibilidade, posse, impedimentos, vacância, atribuições 
e responsabilidades. 
{,>.. 2 - Dos Ministros de Estades 
2. 3 - Dos Funcionários Públicos. 

3. PODER JUDIC!ARIO 
3.1 - Organização. Garantias,'Direitos e Deveres da Magistratura., 
segundo a Constituição Federal. 
3.2 - Competências comuns dos Tribunais, 
3.3 -Composição do Supremo Tribunal Federal, do Conselho 
Nacional da Magistratura do Tribunal Federal de Recursos, do 
Superior Tribunal Militar, do Tribunal Superior Eleitoral e do 
Tribunal Superior do Trabalho. 

TI. REGIMENTO INTERNO DA CAMARA DOS DEPUTADOS: 

1. SEDE, SESSõES PREPARATóRIAS E ELEIÇÃO DA MESA DA 
CAMARA DOS DEPUTADOS, 
2. óRGÃOS DA CAMARA DOS DEPUTADOS: 
2.1- Mesa 
2.2 -Presidência. 
2.3 - Secretaria. 

6.1 - Conceitos e Dispositivos Gerais. 
6. 2 - Sessões Públicas. 
6. 2. 1 - Expediente e Ordem do Dia. 
15.3 --- Sessões Secretas. 
6. 3 1 - Realização, finalidades, trabalhos. 
13.4 - Interpretação e observância do Regimento Jnter;no. 
6. 4.1 - Questões de Ordem. Reclamações. 
6.5 -Ata. 

7. PROPOSIÇõES. 
7.1 - Dispositivos Gerais. 
7. 1. 2 - Quanto à natureza de sua tramitação. 
7.2- Projetos. 
7. 2. 1 - Classificação, iniciativa, finalidade, forma e conteúdo. 
7. 3 - Indicações. 
7 .4 - Requerimentos. 
7. 5 -- Emendas. 
7. 5.1 - Conceito, classificação, aceitação, distribuição. 
7.5.2 - Emendas a projetos de ~ompetência exclusiva de outros 
poderes. 
7.5.3- Emendas -a proj.etos que autorizem, criem ou aumentem a 
despesa pública. 
7. 5. 4 - Emendas a proposições de iniciativa do Presidente da 
República. 
7. 6 - Pareceres. 
7.6.1 -Conceito, aspecto formal, tramitação. 
7. 6. 2 - Parecer escrito e verbaL 
7.6.3 ·-Prazos. 
7. 6. 4 - Razões do parecer. 
7. 7 - Tramitação. 
7.7.1- Projetos sujeitos a uma e duas discussões. 
7. 7. 2 - Publicação e i:nclusão na Ordem do Dia. 
'i'. 8 - Discussão. 
7. S.l - Conceito. Dispositivos Gerais. 
7.8.2- Aparte. 
7.8.3- Prazos. 
7. 8.4 - Adiamento. 
7.9- Votação. 
7. 9.1 - Dispositivos Gerais. 
7.9.2- Processo, método, encaminhamento e adiamento. 
7.10 -- Redação Final. 
7.11 - Preferência. 
7.12 - Urgência. 
7. 13 - Plioridade. 
7.14 - Prejudicalidade. 

8. PROJETOS SUJEITOS A DISPOSIÇõES ESPECIAIS. 

8.1 -Projetos de iniciativa do Presidente da República oom tra
mitação em prazo determinado. 
8.2 - Projetos de Código. 
9. PROJETOS DE LEIS PERióDICAS. 
9,1 -Tomada de Contas. 
9.2 - Subsídios e Ajuda de Custo. 
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10. PROPOSTA DE EMENDA A CONSTI.TUIÇ2\0. 

ll. REGIMENTO Il'."TERNO: alterações e refo>:mas. 

12. DEPUTADOS. 

12.1 - Licença, vacància, convocação de suplente, decoro par
lament,ar. 

13. COMPARECIMENTO DE MINISTROS DE ESTADO. 

m. ESTRUTURA AD~UNISTRATlVA DA CAM..~RA DOS 
UEPUTADOS 

1. Estrutura Administrativa Básica. 
1.1 Estrutura e atribuições da Mesa da Càmara dos Deputados. 

1.1. 2 Atribuições dos Gabinetes de Membros da Mesa, das Lide
ranças e Secretaria dos Vice-Lideres. 

1.2 Secretaria-Geral da Mesa, estrutura e atribuições. 
1 ,3 Diretoria-Geral, estrutura básica e atribuições. 
1.3.1 Diretoria Legislativa, estrutura e atribuições. 
1. 3 .l.l Atribuições dos órgãos integrantes da estrutura da Di
retoria Legisla,tiva. 
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n.0 1, p. 137-139, jan-jun. 1964; v. 13, n.o 2, p. 487-497, jul.-dez. 
1964; v. 14, n.0 1, p. 147-148, jan.-abr. 1965; v. 14, n.0 3, p. 
585-596, set.-dez. 1965; v. 15, n.0 1, p. 97-106, jan.-abr. 1966; 
v. 15, n.0 2, p. 239-255, mai.-ago. 1966; v. 16, n.O l, p. 135-146, 
jan.-abr. 1967; v. 16, n.0 3, p. 783-806, set.dez. 1967; v. 17, 
n.O 3, p. 1069-1101, set.-dez. 1968; v. 18, n.0 1, p. 147-171, 
jan.-abr. 1969. 

5. BRASIL. Constituição. Constituição Federal c Constituições Es
taduais. Brasília, Senado Federal, 1975. 2 v. 

1.3.1.2 Centm de Documentação e Informação, estrutura básica. 6 

1. 3 .1. 2.1 Coordenação de Biblioteca, Coordenação de Arquivo, 
Coordenação de Estudos Legislativos, Coordenação de Publicações, 
Serviço Técnico Auxiliar, Seção de Informática, atribuições e es

----. Constituição, 1967. Emenda:.; n.os 1-12. Constituição· 
da República Federativa do Brasil, de 24 de janeiro de 1967, 
com a redação dada pelas Emendas Constitucionais n." 1, de 
17 de outubro de 1969, a n.O 12, de 17 de outubro de 1978. 
Brasília, Câmara dos Deputados, 1978. 240 p. trutura. 

1.4 Diretoria Administrativa, atribuições e estrutura básica. 

1. 5 Assessoria de Divulgação e Relações Públicas, atribuições e 
estrutura. 

III. BmLIOGRAFIA E REFERENCIA: 

A pr:ova de Bibllogr•af!a e Referência será dividida em duas 
partes. A primeira - Bibliografia - constituir-se-á de textos que 
os candidatos deverão referenciar, resumir e indexar, de acordo 
com as normas brasileiras número 60 (Abreviação de títulos de 
periódicos), 88 (Resumos}, 66 (Refel·ências bibliográficas) e as 
técnicas de indexação por meio de palavras-chave. 

A segunda parte - Referência - constituir-se-á de questões 
para cuja solução os candidatos indicarão as obras de Referência 
.ou os periódlcos .mais apropriados, de acordo com o programa. 

t.a parte - 50 !cinqüenta) pontos. 
2.1< parte - 50 (cinqüentaJ pontos. · 

Duração da prova - 3 rtrês) horas. 

Mínimo para a habilitação - 60 (sessenta) pontos. 

PROGRAMA 

1 . Parte geral 

1. 1 .:Bibliografias nacionais correntes do Brasil, dos Estados Uni
dos, da França e da .Inglaterra. 
1.2 Catálogos coletivos nacionais - instituições e publicações. 

1. 3 Enciclopédias de línguas espanhola, fraJ?.cesa, inglesa, ita
liana e portuguesa. 
1. 4 Repertórios biográficos, geográficos, cronológicos e de insti
tuições de âmbito nacional (Brasil) e internacional. 

1. 5 Dicionários das linguas espanhola, francesa, inglesa, italiana 
e portuguesa. Dincionários bilingües de relação do português com 
as línguas indicadas. Dicionáríos poliglotas. Dicionários de parti
cularidades do português do Brasil. Dicionários de siglas e abre
viaturas. 

2 . l'a.rte especializada. 
2 .1 Bibliografias nacionais e internacionais de ciências sociais, 
sinaléticas e analíticas. 

2.2 Enciclopédias e dicionários de ciências sociais. 
2.3 Coleções, ementários e indices da legislação do Brasil. 

2 .4 Coleções de textos constitucionais, de âmbito nacional e es
tadual <Brasil) e internacional. Principais comentaristas das di
versas Constituições Brasileiras. 

2.5 Publicações periódicas e seriadas da Câmara dos Deputados. 
2.6 Publicação de atos dos Poderes Executivo, Legislativo e J'u~ 
diciário. 

2. 7 Periódicos brasileiros de ciências políticas, econômicas e ju~ 
rídicas. 

2.8 Documenf;(ls de Organismos Internacionais: Nações Unidas 
e suas Agências especializadas. 

7. COLLISON, Robert Lewis. índices e indexação. Trad. de An
tônio Agenor Briquet de Lemos. São Paulo, Polígono, 1972. 
225 p. . 

8. CORPUS CONSTITUTIONNEL; recueil universel des Constitu-
tions en viguer. Leiden, E. J. Brill, 1968. · 

9. DEADLINE DATA ON WORLD .AFFAIRS. Greenwich, C'onn., 
Deapline Data, 1956 - Semanal. 

10. FACTB ON FILE. New York, Facts õn File, 1940- Semanal. 
11. FAO DOCUMENTATION; current index. Roma, 1967. 

12. FIGUEIREDO, Laura Maia de & CUNHA, Lélia Gàlvão Caldas 
da. Cur~o de biblioçafia geral para uso dos alunos das esco
las de Biblioteconomia. Rio de Janeiro, Distribuidora Record, 
1967. 144 p. . 

13. KEESING'S CONTEMPORARY ARCH.IVES. London. Keesing's 
Publications, 1931 - Semanal. 

14. KNIGHT, G. Norman. Treinamento em indexação. Um curso 
da Society of Indexer.s. Trad. de Maria Antonieta Reguião 
Piedade. Rio de Janeiro, Fundação Getúlio Vargas, 1974.216 p. 

1&. MALCLES, Louise-Noelle. Manuel de bibliographie. Paris. Pres
ses Universitaires de France, 1963. 323 p. 

16. ORGANIZAÇAO INTERNACIONAL DO TRABALHO. Subjete 
guide to publications oC the International Labour Office, 
1919-1964. Geneva, 1967. 478 p. 
De 1965 em diante as .Publicações da OIT vem sendo anali
sadas no boletim Hemanal "International Labour Documcn
tation". 

17. ORGAN.IZAÇAO MUNDIAL DA SAúDE. Publications of the 
World H:ealth Organization, 1963-1967; a bibliography. Ge

neva, 1969. 152 p. 
18. Pubücations of the Wurld Bealth Organization, 19!18-1972; a 

bibliography. Geneva, 1974. 158 p. 

19, PEASLEE, Amos Jenkins. Constitutions oí nations. Rev. 3. ed. 
prep. by Dorothy Pea.slee Xydis. The Hague, M. Nijhoff, c. 
1965. 

Conteúdo. - V. 1, áfrica. - V. 2, 2pt. Asia, Australia and 
Ocea.nia.- V. 3. 2 pt. Europe.- V. 4, 2 pt. The Amerlcas. 

20. SABOR, Josefa Emilia. Manual de fuentes de inforntación. 
2. ed. ampl. Buenos Aires, Kapelusz, 1967. 342 p. <Colección 
Universitária. Seríe bibllotecologica). 

21. UNESCO. Bibliograpby of publications issued by Unesco or 
under its a.uspices the first twenty-five years: 1946 to 1971. 
Paris. 1973. 385 p. 

Edição billngÚe: inglês-francês. 
22. UNITED NATIONS DOCUMENTS INDEX (UNDI). New 'York, 

1950-1973. Mensal. _ 
23. . Cumulative checklist. New York, 1963-1973. Anual. 

24. . Cumulative index. New York, 1963-1973. Anual. 
Substitui, juntamente com o "Cumulative Checklist", os fM
cículos mensa:i.s do UNDI. 
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