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DIA-RIO DO. CONGRESSO NACIONAl (Seçãó I) Abr:l t~e 197'1J ~d~,4!6~~T~e!'r~ç~a~-~fe~i~ra~~2~7~~~~~~~~~~~~~~~~~~;;~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~1 
AD 3. :Malcles, L<luise-Noeht!. l\ta1.>uc!.1 

SECRETAIUA' DA C.t-\MARA DOS DEPUT os de bibliograpnte. Pari.~. P1'0bS€S uru.;1 CONCURSO PúBLICO PARA 
, BIBLIOTECÃRIO 

!!'lício de carreira 
• De ordem ela Mesa da Câmara. dos 
Depuados, faço público _que se achar .. 1 
abertas nesta Secretar!a, P.el.? pm7;o 
de 15 .quinze) dias, as mscnçoe~ p:l.Ia 
o concurso destinado ao preench:mr.3 n
to de vagas no início da carreira ~le 
Bibliotecário. 

Requisitos 

r versitaires de France, 19fi3. 3~!3 p, : 
no qual tenham sido p~opositado.men- 7-9 e para os nú:meros auxma~·e3 o~ í_n- 10. Sabor, Josefa Emilia. l!Ianua.l df! 
te incluídos erros; dices cje clasmiicaçao da cd·çao medm fuentcs de información. 2. er~. ampl.,< 

b) pontuação de um trecho com um Usar para as classes 5-6 a edição ~bre- Buenos Aires, Kapelusz, 1967. xv, 341?; 
mínimo de 25 linhas, sorteado_no mo- viada inglésa. · · p. (Colección Universitaria.. Serie pt .. 
menta da prova. _ A classificação ele .cada documento 

1 

bliotecologica). J 
• 60 ( t x- 1. 05 devE!rá ser minuciosa quant.o ao assun- - _ . 

1.' parte - sessen ·a, ponc to e completa quanto às subdivisões . 2) Docmmentaçao '' 2.~ parte - 40 (quarenta) pontos 
Duracão da prova - 2 (duas) horas auxiliares, quando est?-s se encontram Além elo programa, indica ·Se, erri 
Mínimo pam a habílitação oO mtlda~ente caracterlzadas 110 do- anexo, uma bibliografia ~efetiva para 

(sessenta) pontos.. cumemo. o estudo elos dive1sos pontos. 
Dos programas 1. Aspectos psicológicos Lla busca e 

2) Idiomas 1. l3ibliograjla e Referência da utilização _do& documcnVJ': , 
Exame escrito de duas línguas (op- · · · · 2. A explosao documental lace a ar• 

1.
0 

- ser brasileiro; . - Além do programa: indica-s~, em ane-
1
mazenagem e recuperação_óa informa-2.0- ter 18 anos a data do encer~ót- ção feita no ato de ins.criçao)' qon.s- xo, uma btbliografm sclettva para o cão. _ · 

menta das inscrições e 35 mc.01~l!,lecos tante de versão para 0 ldlOMa pAArw, estudo elos d1versos )JOptos, " o usuário da documentação, O à9-
i.l, data, da abertma das mscnçoe,; _ sem auxilio de dicionário, de tre~Mo 1 - Parte geral eumentalista. Documentação ~ Nl'nci{l., 

s.o - apresentar p.a Coordenaçao de linguagem conente, de 25 a 30 :;;. 1.1 - Bibliografias naciOnltiS cor- da informacão. 
dos Concursos requen!lle!JtO que o~e- nhas. rentes do Brasil, dos Esta :los Unidos, 3. A máqÜina e a recupera;,ão da in-< decera. a fórmula propna, f.ornec.da Duracão da prova- 2 (duas) hor;cs. d F 

1 
d 

1 1 
~ f - t dê · t -

no ato da inscrição, a. part1r de lO, Mínimo para a habilitação - r o al. 2r~ç~:tál~g~g c~l~i~·~os 1l!'.cionais 0~~aX~~az~~ag~~a~ ~.;~~;~~mçao t!a 
até 245, em qualquer dia útil, das g (cinqüenta) pontos · - instituições e publicações. informação: processos elc\ro-rnecãni• 
ãs 11 exceto aos sábados; 3) Oultura Gera!· 1.3 -Enciclopédias de línguas espa- cos e foto-elétricos. 

4." ~ 0 requenmento, assinado !?
910 

nhola, francesa, inglêsa, italiana e por-~ 5. Ar.mazepagern e recu;,Jeração é!~, 
próprio candidato ou procurador \este Prova escrita, sem caráter elimina- tuguêsa. informação: prOCEc&SOS eletrt.,ücos. 
munido do instrumento legal), de~e tório, constante de testes sôbre •tsstm- 1.4 - Repertórios biográfiCos, geo-l 6. Al'mazenagem e rec!Jlleração <i!U 
se dirigido a.o Diretor-Ge:al; • tos variados. gráficos, cronológico~ e de mstiíuiçóes informação: indexaçáo e clicooeminação 

5." _ juntar ao requenmenco •. r1e Duração da prova - 1 (UJJ)al "h::>ra de âmbito na~ional (Bl)l.sil) e interna.- 1 selehva da informação, 
inseri cão as segtuntes documento~. 'bl f R 1 , · cional: 7. Reprografia: processos de dupli• 

a) diploma de bibliotecário de td.!"-
4

) B' wgm w e e e>enma 1.5 -Dicionários das línguas espa.- cação por meio de uma mcttriz. 
do com a legislação-vigente; ~ A prova.cle Bibliogmfia e Rererên- nhola, fl-ance~sa, ínglê.sa, italimm e 8. Reprografia: máquinas de ende~ 

b) atestado de bom, compo:talll:<;nco cia será dividida em duas partes. -.'i portuguêsa, D!cionáJios bilmgües de reçar. 
firmadv por duas pessoas 1doneas, primeira parte - Bibliografia . ·:-· relação do português com as línguas 9. Reprografia: processos ~érm.icos. 

c) a.testado médico negatiVO quanto constítuir-r;e-á de textos que os canclt- indicadas. Dicionários D.Oilglotas. D1- 10. Reprografifl: processos eletra/1• 
a qualquer moléstia infecto -contagw- datas deverão referenciar, resumir e cionários de particularidadúõ do por-

1 

táticos. 
sa· indexar de acôrdo com as normas tuguês do Brasíl. I 11. Reprogiafía: micmcópia·3. · d) dois exemplares iguais,?e :i~?- brasilei~as números 60 CAbl'eVíação de 3 - Paríe especializada 12. P1·oces.sos reprográficos: aspecto!! 
g·;afla recente do candidato, l.n·ad!t ae títulos de periódicos) e 87 (SitlOO.StS e 2.1 - Bibliografias naci,nàí& e in- técnicos e econômicos a. sererr; conside'-
frente e sem chapeu (3x4 c~ntmle- resumos), o projeto de norma hrasi- ternácioriais de ciencias soGiais, sina-l raclm na seleção do processG apropl'ia• 
tros) trazendo no vers~, a lapm 'OU !eira número 66 (Referências biblio- !éticas e anallticas: - · do a cada caso e.specifico. 
tinta: o iwme do c~nd~dato; gráficas) e as técnicas de índc'>:aciio . ? . 2.- En~i?lopéd,Ias e dicionários de i B'bl' graj·a , 

eJ declamção do orgao competente por meio do palavras-chave. A ;;e- cJencias socJalS'. I ~ 10 - 1 
da repaTtiç.ão em que trabalha~, pa~a gunda parte - Referência -::-. cons.ti- 2.3 - Colecões ele textos constitu- 1. Caucle, Roland. Como se do· 
08 ocu,pantes de cargo ou funçao 1m- tuir-se-á de questões para CUJa so1u- cionais, de âmbito nacional (Br·asll 1 e cu m.eniar. Tl'ad. Sampmu Mal.'inho •. 
b:lCa com mais de 35 anos. . , _ ção os candidatos indicarão as obn~:, mternacional: _ , . c • Lisboa, Ed. Pórtico, 1967? 131 p. 1!u3t •. 

6? _ ex1bir no ato da. mscnçao Ide Referência ou os periódicos r,J:-tl3 2.4-:- Gí!.leçoes, eme:rtanus e l~l~!~es 1 (FDTmação humana) "(Pon·:os 1,3) 
(servirão como pr?va ~e 1d~de): apropriados,~ de acôrdo com o progrr.t- da legt~laçao do Brasll e do DJ.>cnto ') 

2
. Coblans, Herbert. use ot mecha• 

al carteu-~ de ldenttdad~, . ma.. · Federal, . . _ • nized rnethoàs in àqaumentatton 1cori\;, 
bl titulo eleitoral, em dm c:om as 1" uB.rte - 50 Ccínq!iental pontos. 2.5- Publtcaça? d~. atfr.> dos .. p.od:- Lonclon Aslib 19o6'. S9 p. tPonto:s 3 

. o1Jrigaçõcs; ' . _ , 2.~ parte _ 50 (cinqüenta) pontGs. res Executtvo, Leg1slat1vo e Jumcmno e 
61 

' ' . 
c) atestado de_ vaCinaça.o O? rcvac~- Duracão da prova - 3 (três) horas e ~o Govê~~~- d_o Dis~rt? ~:~~e.!:al; ·~ - 3 .• Dupli-cators. Aclnunzst1ative llf~~ 

nacão- anüvariól~.c?, .. fornemdo ror . O ...... 6 -~~ ..... nodicos~b-~Sllen:o~) ~e .Clen nanernent (New Ym·k) 2211): 44-53 
autord1dade samtaria federal ou esta- Mínimo para a habilitação' - 6 , Clas politlCas, economwas e JUnchcas. Jan. 1971 . ' 

d 1 (Jlessenta) pontos. Bihliografia 4. Federação Internacion,ü ele DQ• 
c;rl; certifiCado de reservista, no caso_ 5J Documentação , cumentação. lVlanne! pratique de ?'é• 

do candidato do sex~ masculmo; !. Associacão .Brasileira ele Normas productzon documentaire et de sélee-
'eJ carteira Iunmonal, para os fun- A prova de Documenta.Çáo ·constará Técnicas, Rio de Janeiro. NorMalisa- tion. Paris, Gauthier-Vh·ars, 1964, 

cionáríos da Câmara dos. Dep..:t~acl~s de testes elaborados de acôrdo com cáQ da Documentacão no Bmsil. 2. eá. 
341 

p. ilusi;, (FID 
35

) (Pontos 
4

, 5, 7 
fwarem 1ser.tos dos requ;s1tos. ~cl'n~~ o programa. · Rio de Janeiro, I!istituto Bmsile1ro de e ·n) - _ 

7 " _optar, no ato da mscnç;:.o, po Duração da prova.- 2 (duas) ho-· Bibliografia .e Doeume,ntaçao, 1964. 
5

. Gorbea, Josefina Q. de & Garcia• 
dois dentre os seg':'intes IdiOm~g: ras. . . • 12'ip. Diaz, Eva S. de & Vela, Olca ;w. de, 
francês, inglês, alemao, espanhol, Joa- Mínimo para, a habtl!taçao 60 2, Brasil. Congresso, Càmam dos SIStemas de pJ·ocessamento d~ dado.s é 
liano. (sessenta) pontos. Deputados, Biblioteca. ínàwe bibJio- microfilmagem. In: Sistemas de arquf/• 

Da Inscnção 6) Catalogacão g1:áf!co das cons,tituições. Boletim. da vos e contrôle de documentos. Trad., 
1 o _ Ao entregar o requerim.c>Jto, o 

ca1:didato assmará o livro .PEOprto " 
preencherá a ftcha de m.scnçao; , 

2." - o candidato . cu.Ja docun.en
tacão não fôr considerada em ordem, 
e que convidado por edital a comJ?le
tá-la,' não o fizer no prazo. concechdo 
terá a inscnçao cancelada, 

3" _ No momento da inscriçií.o •. ~s 
candidatos receberão m~diante exlbl
cão da carteira de ident1~a.de ou pro
fissional cartão de identidade com, a 
fotografia e a indic.~ção ~o if8U nu
niero sem o qual nao terao Ingresso 
no r~cínto onde se realizarem as prJ-

va.to _ Não será per~itida insc~i~ão 
condicional; • 

5." - o candidato que nao, rec~ber 
seu cartão de ident1dade tera a lllS
cl'icão cancelada; 

s:o - Encirrado o prazo. pal'il< ns 
inscrições, proceder-s~-a a? JUlgam~n
to dos pedidos de mscr1çao,. o (/iJ_al 
consistirá no exame da documentaçao 
apresGTitada pelos candida~os; . 

79 - Satisfeit~s as ex1gencias. S(';ra 
para os devidos efeitos, pt)blicada no 
Diário do Con9resso Nacz~na!. e. no 
Diário Ofici!ü a homologaçáo das ms-

- crições •. 
Das Provas 

1) Português 

a) correção de trecho com um rru
nimo de 30 linhas impressas ou IDl· 
meografadas, sorteado no mmnento, e 

• BlbZwteca da Camam dos Deputaclos por Luiz Aparecid'!'l Caruso, São ~aulf}, 
A prova de Catalogação será em (Brasília) v. 8, no 2, p. 389-107, julho- Atlas, 1970, c1968, p, 193-203. llust., 

duas partes. Cons,tará de questõe.s dez. 1959. (Ponto 10) 
teóricas e práticas sôbre os diferentes 3. Bibliografia da Oâma,·a do8 Depu~ 6 . Hãrmon, George H. lr.format~Q.:q; 
pontos de progTama. tados. Boleti?n da Biblioteca da Cãma- systems _ new partners. Specíal J.,A" 

A primeira parte será de testes e a ra dos Deputados CBrasilia} v. 12, nü- branes (New York)· 6H3J: 118-12!-, 
segunda parte constar5, da-cata~ogaçã:J me 1, p. 21'7-279, jan.=Jun. 1963; v. Mar. 1

9
70. -

de 5 (cinco) obras. A catalogaçao o!Je- 12, no 2, p. 5'75-577, jul.-dez. 1963; v. '7. Hayes, Robert M. Ii'formatior,! 
clecerá às recomendações da Confe;ên- 13, n'L1, p. 137-139, jan.-Jun, 1964; science and libral'ianship, Vbri Wó~ 
cia Internacional sôbre Princípios d~ v. 13, n9 2, p. 487-497, juL-dez. 1964; penhagen) 19(3): 216-236, 19G9. 
catalogação (Paris, 1961) e às. t;?rmus v. 14, n" 1, p. 149 .. 166, jan.-abr. 1965; a; Kent, Allen. TextbOok on nwcha
dc c~alogação adotada pela Bibuoteca v. 14, no 3, p. 585-500, set.-dez. 1905; ni;;ed njormation ret

1
.zeval. 2.ed. N'lW 

ela Câmara elos Deputados. v. 15, n 9 1, P· 97-106, jan.abr, 1966; Yorl~:, Interscience, 1966. 371 p. iluat,, 
Na segunda parte - prática cata- v. 15, !19 2, p. 239-255, maio-jul, 1966; (Pontos 3-5) 

lográfica·- será permitido consultar v. 16, no 1, p. 135-146, jan,-abr. 1967; 9 . Lasso de La Vega, Javier. El a'). 
8, obra Catalogação simpltficadco (item v. i6, n9 3, p, 569-572, set.clez. 1967: macenado y la recuperación de la :bí~ 
2 da )libliografia), v· 17, n9 3, p. 1089-1101, set. -dez. formación. In: li<Iannal de dncnmentu'-

1.'' parte - 20 (vinte) pontos. 19.63; v. 1S, no 1, p •. 147-Hl, jan.-abr. çión. Ba1·ce!ona, Labor, 1969, p; 32·lc" 
·2.• parte - 80 (oitc:n,ta) _pontos.. 1969. . . 431. ilust. (Pontos 4, 6, 10.1 
Mínimo para a hab11Itaçao - 50 4. Casa de Rtll Barbosa, F.10 de Ja- 10. Lasso de ~~~ Vega, .Javier. Lú} 

(sessenta) pontos. neiro: Bl.blwgra]z0 b>:aszlezra d~ dtrelto ordenadores electrónicos y la do'.;. 
Duracão ela prova: 3 (trêsl horas ~onstztu~zonal, prw1~1ras pesqwsas. Rw cumentación. Boletin de za DireooiM~ 
7) -CÍas.sijiearyão DecimaL Univr:zs~l ae Janm~o, 1956. xv, 136 I?· . . Geueraz de Arcnivos y BiüliOtecej!J 

5 .. Collison, Robert L. BZb}wgraplue~, I (Madrid) 15 (9BJ: 2-7 .• may-jun. l9G'l', 
- CDU sub]ecc and 1wt,onal; a guzde to tlmr ll. Levi!Ty, Françdis. La d,ocumen~ 

A prova será dividida em duas par- cont~nts, arra.nge;nent anel ~e. 2.> 3 tation automatiqufr. CpiJemeticc& (NI;f,~ 
tes. A primeirB.- t;onstará d~ tc,,_tes e d; lCV. and_ ?Fll. London, "· Lock- mur) (11(3): 179-191, 1968. . J 

a segunda constara da class1f1cacao cl.e !" 00
6 d,_ El962. X1Vln, d1,85 .P·. tZ ~' 

1 
.,t 12. La. documentation automatiqm:· .• , 

6 (seis) documentos (que podem ser · ncilc opae as, .. Lv,r 11~, OI'1J Science et Vie (Paris) l1° hors S€l'.k; 
livros, artigos, c.apitulos, perw•lico~l ~~hroughout t~e ages. · ~ew Ymr:: & L'injm·matique, 1968, p. 109-119. · 
forneci<fu"5 ao candidato n~ hora ca London, Hafner, 196:'· ~v~i 3.18 p. , , 13. PiTiJg, vVojciech. Formación (JJ} 
pl'ova. 7 · Indexes antZ me: x n?; 3 · }e' ' usuarios de documentac1ón e informa• 

Para· a segunda paJ:te <1a prova o ed, London, E. c~~nn, .New York, .J. ción. Bol, Dnesco BilJJ, (Paris) -•:.1 
candidato terá à sua di8P·Jdção as se-Ide GrFa~f, 1.96~· 2~t P·, M . cl & 24r5l · 294-301 sep.joct. 1970 (P.on.:.. 
guintes edições da ODU, ?u pn~·t:::s _das 1 3. lgl!e;u·e o._ - aul'a ~na. e ~ to 3) ·• ' l • - ~tfJ 
referida,~ edições: abreV1~3~ ~;~le~~~ ~und~\~z}~~rZ~(~v~~r~f1~~;ad~so c~~s ;4. Procesarniento ,de datas ~ ~'·~i 
volmpes 1, 2. 3 e. 12 dalm ao 1 p2 " alunOll. das escolas de Bibliot~:cono•ma. quma.s clli oficina. Servzcws ,El{~'L,-1 tugu~. usal' pare, as c asses: , , ~' e!'' _ 



/-:< Têrça-feira ~"f, Dlf.RiO IJO CONGRESSO NACIONAL: (Seção tr rs=--·-
{:ll Desarrollo NÇlci<mal C.Stamford, 
1\,i~:rnm.) 1'7(5): 63·801 jun.-jul. 1970: 
l't.'Bcpecialmente "Cap!adol'§;Z" a "MI· 
r:H'Wfilm") (Pontos '1·11).. . 

Trad. de Carmen Rovíra. Washing
ton, Union Panameriaà11.,- 1960. 67 p, 
( Cuadernos biblíotBcologicos, 4) • · 

9. Neeãlwm,, C_.D. Organizing kno
w!edgne ~n libmries; an · i!!tr. to cl~ 
síjication anã c'iífaloguing. London, 
A. Deutsch, 196.4. 250 p. - (P<Jnto 
2-5). '' . . 

.~· '15. Shera, Jesse H. Sobr-e biblwte
·~iogia docmnentación tl información, 
l1?ozm. ' Unesco Bibl. (Paris) 22(2) : 
~l2·'7il, mar. -abr. 1968. ~Pontos 2-3) . _ 10. Quigy, Patrick. 'Theonr o f. cala

\ -16. Tlwmpson, G. K. Empleo de loguing. 2. ed. Lóndm1, c. Bingley, 
, (4J,louladmas para la recuperaciõn de 1968, 116 P. - (Ponto 2-5) . 
ííf~; información. Bol. Unesco _Bibl. 11. Shera, Jesõ~ 1 H. & :Ipgan, Marg:;.
lfl\Pari.s) 22(21 · 71-78 mm·.·abl', HJGB. ret E. Natureza e funçoes do ·cata
l't'Ponto 3). · ' Jogo. da ~il;ll~ote5'~·- In; ,CatálOgo. sis
f l'l. van Dzjk, M!llrcw & Van Slype, te_matfc~: pnnczpz~~ bas~cos e utzlz.<a
' Georges. Le serz;ice [je doeumenta.tion-çao. Tr~: .de Ma~m .~elly Teles ~U·~
. -~··a{]e à !'explosion de l'intormauon. dau. Eras!l!~, Umver~rd:_>de de B~asl
' .. - . Editwn• d'Organlsation !la, 1969, Pc 9-34· (Blbhoteaonom!a e 
l .... ~ps, Les ·~ ' documentaçao, ll - (Ponto 2-5). 

RutgeL's University, 1964. 132 p, (Sys
tems tor the intellectu;>l orga.nizat10n 
of information, lJ 

11. :Needham, c. D. 'OrgaJ;izíng 
lcnowl•2dpe in librarics: an introãuc· 
tion to cataloguzng a;nd classification: 
London, A, Deutseh, ·196h 259 p, 

Dos critérios àe julgamento 

O julgamento da prova dB idioma 
pátrio obedecerá ao seguinte cmténo: 

- a prova estii. dividida em duas 
partes: 

,. a 1.\l parte consiste na correcão 
de · um trecho errado e. · 

. a 2."· pa1'te na pontuação de um 
wxto. 

Abril âe 1971 . 44'1, 

Da realização àas provas 

Será obrigatório, em tôdas as pro• 
vas, v> uso da ol't<Jgrafia f>ficial (Pe· 
queno Vocabulário OrtogTáfico da 
Língua PortugUê!la da Academia Bra
silei:ra de Letras - ediçã<J da Impren$ 
sa Nacional - 1943):--

As Pl'Ovas são n1a·nuscritas a tinta, 
devendo o candidato comparecer mu
nido de caneta esterográfica. com cr.!'
ga preta ou· azul. O emprêgo de láp s 
ou lápis-tinta acm1·etará a desclasst· 
ficação dQ -candidato. 

Não se admitirá a entrada do can. 
<&ato que não estiver munido do CR''• 
tão de idBntificaÇão fomecido DBJa 
Secretaria. Outras provas de identi
dade não terão valor para <1 concurso. 

t\1969 • 265 P · llust. 4) czas.~i1'icação Decimal Universal A 1." parte valerá 60 (sBssenta) 

I · !. 2 • 40 \ nt J 0 to Adotaor-se-á, para sigil<J do julge,• l_il. Varennes, R<Jsar•io de .. L',Ord~- - ODU ' pciü os 6 a ·· . quare ta P n s. mento, proces.so que impeça a ident
1

-
' "+ d 1 morlde "~- bibl1othe Al' <1 • ·di · A prova de Idioma es rangeiro será· f. a - 0 d d .-lh-a.c<em· ans e !'-"" - em o programa, in ca-se, em dividida em duas partes, va.\endo cada JC. ça as pr~va~, as g,uais everao, 

'(( quelques reflexions sur le sujet. anex'o, uma bibhógràfia seletiva para uma 50 (cinqüenta) pontos. :oara )SSO, oferecer o rliBsmo aspecto 
;· tin ães Bib!iDtheques de France o esl.udo dos diversos pontos.. _ Também se·considerará êrro ~ frase _mat~rial, 

9-10:377-385, Sep.-Oct . .!959. 1. Estrutura e princípios da CDU. · ~ 
~- 19 . Zaher, Célia Ribeiro. Processos 2. os índices pl'inCipais. em verná{]u!o mal formad>; Abribuir-se-á a nota zero à prova 
,,·".ecánic<Js na documentação. In: In- 3. As grandes classes da CDU. As provas de Bibl10gra!1a e Refe- qu eapresentar sinal, expressao otl 
''"' • A. A 1 rénc:a; D<Jcmmentacão· Cata.Ioe·ação e convenção que possibilire a sua iden· '~oãtLção à documentaçã-O. 2. ed. r~v. -· c asse 3 e suas divisões princi- Classificação DecmÍaJ. Univer~8:! vai~- tifiCação, . 

-~io de Ja,neíro, 1968, p. 92-135. ilust. pais: identificação dos índices princi- rão 100. pontos -cada, se resj)Ondidas os textos de Português e Idi<Jmas 
pais 30, 301, 31-39. crndicado· um • t 
assunto, 0 candidato deverá associá- objetivamente tôdas as· questões. Não s~rão sor eados e os impressog respec·, 3. Cataloy~ção 

Além do programa, indica-se, em 
ll.nsxo, uma biblwgrafia seletiva pa.ra 
\:!.~tudo dos diversos .pontos. 
· 1. Têrmos básicos de catalogação: 
~finicões. , · 

$!. Funções e estrutura dos calálo-
~)0§ de bibliot-eca. 

a. Tipos de entrada.. 

lo ao índice p·e 1·r· ·op ·. d ) s~rá consitl·erada a :resposta desenvol- ti vos. c<Jnfeci<Jnados na presenÇa dos 
e~ c r;:o _apr na .O . vida. candidatos. 

.5 .. ·Os . agm:eam":r:tos _de. mc'!_Ices Sómcnte será habilltado· o candida- · - · , :. . . 
punc.Jp~l.s." adiçao,_ extensa o, 1elaçao. 00 que obtiver a média gl<Jbal jo·ual . O candrdato que ,~e Ie_),.!!l.l do· r e• 

6, DIVJsoes anallücas. 0 e·· . 6 - ( 1 _ ,o cmto durante , rea!1zaçao da prova 
'1. Emprêgo das tabelas auxiliares: u sup nor a 0 sessen.aJ P.on,:o,~: estará automàticamente excluído do 

Juo·ar raca tempo ponto de vist !"n .. E!ü ca,so de emp,ate na classiflcaçao toncurso Sent também exch•ído pGr 
g;a ~ foi-ma. ' a, I - 'fm~l, o desempate será feito p~là ~- ato d~ Bancá Examinadora o candi-

8. Subdivlliões ·alfabéticas e numé- lhoJ . 1'0~a na .~ro~a d~. ClassiÍlcccçao Jat? que se tornar culpado de incor~ 
4. Uso de entradas múltiplas. 
í}. Função dos diferentes tipos 

ricas não decimais.. D"ecnnal
1 
Umvdsa~, persistmdo. 0 em- reçao ou de.scorte.sia paN cJm os exc-

de · 9. Ordenacão vertical ~-;-te, pe.a melhor. ~ota na prova de minadores, seus auxiliares ou qualque'' 
10. Os instrumentos de trabalho da ti~~gt;fJ:~Jne Rettren•pa. 1 b .. . ~.ut-Oridade pr<-sente. Idêntica penali~ 

CDU: edicões completas abreviadtt.s , ~amen '? . _ma' <J se, var- dade será aplicada ao candidat<J que, 
e-~peciais, parciais e méi:Íias. Quadro se~bt?d 8~guin.tde. cdnten?: d ; dnrr.nte a r~alização da prova, f3r 

'.hb}'[td8.. 
· Ó. Cabeçalho uniforme. 

~. Autores individuaif!. 
, 1}. Autores múltiplQS. oeral ~ I ": a me la a pwva e Portu- coilndo em flagrante de cmuumcncat> 

~ · ~ . . . _ gues, Idim:1a e Cultura Geral, acres- -com <Jutros candidatos 011 pessoas es-ll. Entidades coletiVas; leis, tratados 
' !il outras publica.ções com cai;act·erístr-

11~ Desvnvolvnnento e rev1sao. Ex- centar-se-a a nota das outras provas trctl'has verbahuente por e-crito 0 •1 tensoes e coneções. observadp sos seg·uintes pesos: ' p~r ·qualquer outra forma, 0,~ dJ ua:. 
1 \{ll!f>_ semelhantes. , 

~:o. Obras catalogadas pelo t.ttulo. 
~1. Coletáneas. 
!!.'&. Catalogacão d€1loritiva slmplifi-

llaila. - · 

BIBLIOGRAFIA I Bibliografia e Referência _ 4 lízação de notas; livros ou impre~so.~, 
1. Ba,!·bosa, Alice-Príncipe, Classi- Documentacão _ 3 sai\~ os expressamente permitidos. 

fie ação Decimal Universal. In: Teona o· _ Não _haverá .sog:unda Chdmada, s~ja 
e _Prátzea dD_s. Sisi'3mas de Cla{!sitica- Catalo~aça~ - 4 allaJ fôr o m<Jtivo alegad<J paru jus-

1 Bibliografia çao Bzblwgrajzca. Rio de Jmwiro In.s- Classificacão Decimal- Uniw>rsal tlficar' a ausêriciã do can ~ida:o. O 
iituto Brasileiro de Bibliografia e Do- (CDU) ~ 4 ná<J comparecítriento, a qualquer pro-I t. Brasil. Congresso. Cámara dos

Deputados-. Biblwteta. Normas ãe ca
',ftlibgagão s~r~vplitíc da. 2. ed. rev. e 
:a.mpl. Bras!lm, 198 • 108 p. (Ver Item 

cumentação, 1969, p. 386-421. va, mesmo não eliminatórill, impor~ 
2. British standards Institution. · A nota lmal c será aquela soma di- ta r á em exclusão do concurso, consi

GJtÜle to the Universal Decimal Clas- Vldida por 16. · derad<Js sBm ef;oito os exames porven• 

~~ - (Ponto 2-12). · 
sij,cMion (UDC). L'?JU'lon, 1963, 128 A nota. final será aquela soma divi- tura já prestados e não lhe 1cenào 
p. (l<'ID 345) ' dida por 16. >;1etmit1dó prestar as provas subse• 

· t' d li "" b 1' h 3. Dubuc, R. Ln Classijication De:- Após <J julgamento pela Bane>~, e Õilentes. 
·2. Cavalcan '· Cor e a ""

0 
am o. cz'mat.e U"z·vers_elle'",(C.D.U.) Ma?•uez antes da identificação, as provas fl· ·Tratando-se de concurso t!P provas, Catalogação süwplijicaãa. . Brasília. '" ' - · d' · - d d'd t · 

·- 'li 1970 161 PratirJ_ué D'Uti!isation. Nouv. êd. rev. carao a ISposlça<J os can I a Gs pa- pal'a mvestidm·a em cargos de carrel• 
l,l'lliVFsidatle de.Bras} a, · Jl. . ra vista,. pelo prazo de 48 (quarenta ra a tõdas se submeterão os camli· 
Q:!ibl!ografia e docUmentação, 2) - et augm. Paris, GauthiBr-Vlllars, 1964· e oito horas), a' fim da possib1litaT d~tos independentemente de titulas 
,_;, t 1 1'>) · 210 p. (Documentation et informa- t t 
_,,.on ° - ~ · tion). · - formulem, den r<J· dês e .mesmo pra .. ou diplomas que possuam. 

Trabalho anteriormente publicado 4 . Fedei·aca-<J Inter·naóonal de Do- zo, recurso, se cabível. Obsel'var-se-á a ordem do edital, 
nela. Biblioteca. da. Câmara dos Depu- cume!ltacão." czassijication Décima!e o recurso C<Jnstará de· petição diri- na. n;alização das provas. A Coo;·àe· 
'!lados sob o título Normas de cata.Io~ Univel'Se!le. Classe 3 Sciences Socia- gida aG Diretor-Geral, sem quebu, d<J nadara, entt:etanto, pode altera-la., 
WÇão' simplificada (ver item 11 · les. Bruxelles, Ed. Mundaneum, 1952, sigil<J. Para 1sso 0 candidato indica- quand<J considerar-conveniente. 

~3. conferência Internacional sôbre 288 p. (FID 252). rá o número em .vermelho. colo~aqo Disposições gerais 
rincípios ãe Catalogação, Paris, 1961. na pmva para atender a est.a h tpo-
e!atório oticicl! pre!vminar. Trad. de 5. '1Jni1!ersal Decimal Classitication. tese. e 0 do caderno. A entrega se- A inscricão do candidato, com a as~ 

:(igaria Luisa Monteiro da Cunha. São Abriàged English ed. 3 ed. rev. - rã f<".,ita no Prot<Jcolo. o recurso, sinatura no livro competente, impli
Faulo, -Universidade de São Paulo, London, British Standa;rds InstitutiDn, jormulaào -pelo candidatq, deverá, sob c-ará conhecimento destas instruções 
1~62. 1q f. mimeogr. '1961.. 254 p. (FID) 289) • pena de ':indeferimento in limine, ser e compronüss<J, já express<J no reque-

4. Conte1ência Internacional sôbre 6. Classijieacão Decimal Universal. fundamento, e indicaJ:, com precisão, rimento de inscricão, de acúitar a<l-
Princípíos de ca.talogação, Par~, 1961. Ed .. :al>revill!da- P<Jrtuguêsa. Lisboa, as questões e os pontos objeto de re- condicões dÕ c<Jncui·so nos· têrmos erri 
lJ:epott. Edited by A. H. qhaplin and Centr<J de DoGumentação Cientiflca, visão. Se aceitar o 'Pedido de rem~rso, que se acham esta[lelecida.< . 
:Õorothy Anderson. London, Interna- 1961. 214 p, <FID 275) <J Diretor-Geral poderá mandar pro- E' de dois anos o prazo de 1,aiidade 
~ional Federation of Library .Associa!- 7 .. Federação Int<ernac~onal de Do· ceder também à l'evlisão de tôda a do presente coneurso, a contar d:ol; 

cumentação. Class~jwaçao DeC'Im,al prova. \\ata da homologação pela Mesa dá. 
tion, 1963 · 2U3 P. - (Ponto 1·11) · Unive·tsa( Eàicão rnédía em língua ·A Banca, depois de conhecér das Câmara dos Deputados. 

5. Cunha Maria Luisa Monteiro da. portuguêsa. 'Í'rad. diret!t, da edição razões apres[\ntadas pelo recorrente, Os casos omissos cabe à coordena• 
Nomes brasileiros e poi·tuguêses; pro- lnédia alemã pelo P.e. Aste1:10 Can:rpos, fará a revisã.Q geral _ou pa;;cial da dora dos Concursos resOlver. 
blema& e solucões. In: Cóàigo àe.ca- S.D.B. (Texto mimeografa-do para prov~-e emitirá parecer fundamenta.
·taÍogação anglo-americano. Trad. e revisão e crítica) . Brasilla, UnB, do. mas só poderá propor a altera
àdapt.' do texto norte-amexica:p.o edí- 1967 . cão da nota atribuída anteriormen
tado pela ALA POl' AbnBr Lellis Cor- v. 1: Prefácios, intr<Jdução e ta- te, se ficar ev1denciàdo êrr<J de ;fa
rêa. Vicentiní. com a colaboração de bela-s auxiliares·, v. 2: classe.s 012 ; v. to na aplicação do critério do julga-
Í'e. Astério Campos. Brasília, Ed. dos 7 9 menio. Não· será apreciada a recla-
Tradutores, 1969, p. 480-487 (Ver ta!TI- 3 : cla..sse 3.:. v· ,12: çl:;sses I ' . macão, se não redigida em tiL·mos 
bém item 1 - p, 23-28) - (Ponto 7), 8. ClasSljzcatzon Dec~male U?uver- convenientes ou não ind1ear. com ab· 

6. Jolley, L. The p1·inciples oj ca- selle .. Ed, moyBnne ;nternatlonale; S<Jluta clareza, fatos e circunstâncias 
taloguíng. London, a. Lockwood, Bruxelles, Mm;rdaneum, 1967 · t. 1. que a justifiquem e permitR.m pronta 
lBGl. 149 p. _ (Ponto 2). tables systematiques. . . _ apuração. -

7. Lubetzky, seymour. Coàe oj ca- 9; l~entino, Noêmia. ' Class,jwaçao Depois de anreciados os recuí·sos 
talogzng ruzes; m~ unjinisl!eà dmjt. Decima! Unitbrsaz (O.D.V .) _sev. a:- pela Banca, càbe a decisão final ao 
Chicago, American Library Associa- senvolmmerz,to, SUfl atualzzaçaà. Sao 1.9 Secretário da Câmara dos Depu-
tion, 1960. 86 p. · Paulo, F. Masuccl, 19~_7· 127 P· . tados, represBnts.ndo a Mesa. 

8. Lubetr..k:11, Seymour. Código ãe lO; l';'lill~, J. The umver~aZ Dedzma.z os limires mínimos estabelecidos se-
regias ãe ,catalogación; antep1·oyecto Classijwa-t,an. Ne:w Bl'J!S;'l?k, N: . J,:, rã<J rigorosamenre obedecidos. Apurar 
sin terminar àe una nueva eãicíon. Grruduate School, of L1b1ary Servlcv, se-ão f\'S fraçoos até milésimos. 

Serão publicados apéna~ os resultP.
dos que permitam a habílif,ação do 
ca,1didruto. As nmneações l'i.!"orosa~ 
mente à ordem de classiflcaçao 

Nenhum' cm1didato poderá nlegar 
desconhecimento desta-s instruções., 

Tôda.s ns instruções, chamaclas, avi~ 
sos e resultados serão puplicados nos 
jornais e no Diário do Congztsso jlja
cional. 1\lão há justificativa para ~ 
nãD cumprimento dos pmzos deter• 
rtünados. O candidato deve estar semo 
pre em cont:acto com a Câmara par~ 
não perder <Js prazos. 

Brasilia, 26 de abril de 1971. - r..u~ 
cirtno B. Alws ü.e Souza, Diretor-Ge. .. 
r a! 
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