EDITAL Nº 2/2014 DE 20 DE JUNHO DE 2014 – ALTERAÇÃO DO EDITAL Nº 1/2014

O Presidente da Fundação Biblioteca Nacional – FBN, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo Estatuto
da Entidade, aprovado pelo Decreto nº 7.748, de 06 de junho de 2012, e considerando a prerrogativa de alterar a bem do interesse
público os atos administrativos de sua discricionariedade, retifica o Edital nº 1/2014, de 26 de março de 2014, publicado no Diário
Oficial da União 27 de março de 2014.
1 – A data de aplicação das provas objetivas do Concurso Público da Fundação Biblioteca Nacional, de que trata o subitem do Edital
nº 1/2014 será o dia 20 de julho de 2014, em dois turnos, nos horários entre: 08h00min e 12h00min; e 14h00min e 18h00min.
2 – Em virtude da alteração mencionada no item anterior, o certame passa a ter o seguinte cronograma até as provas:
FASE

DATA

Divulgação do deferimento de inscrições (Geral + PcD + Atendimento Especial)

26/06/2014

Divulgação dos locais de prova (CCI)

14/07/2014

Realização das Provas Objetivas

20/07/2014

3 – O Edital nº 001/2014 será consolidado de forma a contemplar as alterações decorrentes desta Retificação.
4 – Ficam alteradas as atribuições dos cargos ofertados neste certame, de que trata o Anexo III do Edital nº 1/2014, na forma
seguinte:
BIBLIOTECÁRIO: Supervisionar, coordenar e executar pesquisas, estudos e registros bibliográficos de informações culturais e
desenvolver e implementar ações de preservação, conservação e difusão de acervos bibliográficos e documentais;
TÉCNICO EM DOCUMENTAÇÃO I - Bibliotecário: Auxiliar na execução de planos , programas e projetos de inventário, classificação,
catalogação e registro de documentos bibliográficos, icnográficos, musicólogos, fotográficos, cinematográficos e outros.
TÉCNICO EM DOCUMENTAÇÃO I - Arquivologista: Auxiliar na execução de planos , programas e projetos de inventário, classificação,
catalogação e registro de documentos bibliográficos, icnográficos, musicólogos, fotográficos, cinematográficos e outros.
5 – O Edital nº 1/2014 será consolidado de forma a contemplar as alterações decorrentes desta Retificação.
6 – Esta Retificação entra em vigor na data de sua publicação.
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RENATO DE ANDRADE LESSA
Presidente da Fundação Biblioteca Nacional
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