UFMG

Escola de Ciência da
Informação

Departamento de
Organização e Tratamento
da Informação
Concurso para Professor
Adjunto

Área:
FONTES DE INFORMAÇÃO:
organização bibliográfica;
produtos e recursos de
informação
Vagas: 1 (uma)

PROVAS

Prova escrita com caráter eliminatório, Prova didática com argüi-ção
oral e Julgamento de títulos

INSCRIÇÕES

Local: Escola de Ciência da
Informação/UFMG - Belo Horizonte,
Campus Pampulha
Fone: (31) 3409-5225
Período de inscrição
28 de setembro de 2016 a 27 de
outubro de 2016

Documentação
O candidato deverá apresentar, no
ato da inscrição, os seguintes
documentos: a) Termo de requerimento de inscrição devida-mente
preenchido e assinado;
b) Carteira de Identidade ou outra
prova de ser brasileiro nato ou naturalizado e, no caso de estrangeiro,
documento de identificação
(original e cópia);
c) Comprovação de quitação com o
Serviço Militar, quando for o caso, e
com a Justiça Eleitoral, dispensável no
caso de candidatos estrangeiros;
d) Comprovante de endereço para
recebimento de correspondência
(original e cópia);
e) Comprovante do pagamento no
valor de R$ 215,99 (duzentos e quinze
reais e noventa nove centavos), ou da
isenção da taxa de inscrição;
f) Sete cópias do "curriculum vitae".

PROGRAMA

Organização Bibliográfica Nacional
Instituições e Instrumentos de Controle
Bibliográfico. Controle bibliográfico na era
do digital.
Fontes de Informação
Fontes
de
informação
gerais
e
especializadas. Recursos de informação.
Tipologia de fontes. Avaliação de fontes
impressas e digitais.
Normalização Bibliográfica
A
normalização
bibliográfica
como
instrumento da comunicação científica;
Normas e padrões nacionais e internacionais
para normalização de trabalhos científicos;
pesquisa bibliográfica.
Serviços de Informação
O processo de referência. Serviços de
extensão em bibliotecas e centros de
informação. Produtos e serviços de
informação. Serviço de Referência Virtual.
Serviços de disseminação da informação.
Direitos de acesso à informação.
Competência Informacional
O papel educativo do profissional da
informação; aspectos conceituais e dimensões
da competência informacional.
Métricas da informação e do conhecimento.
Cientometria. Bibliometria. Webmetria.
Altmetria. Indicadores..
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