GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE
FUNDAÇÃO CATARINENSE DE CULTURA – FCC

CONCURSO PÚBLICO EDITAL 002/2010 – 07 DE ABRIL DE 2010

A Presidenta da Fundação Catarinense de Cultura ‐ FCC, no uso de suas
atribuições, resolve retificar o Edital de Concurso Público 001/2010, conforme se
apresentam.
Art. 1º Acrescer ao item 5.8 o seguinte teor:
5.8. A prova objetiva será realizada na data de domingo, 16 de maio de 2010, no período matutino para os cargos de
nível médio e no período vespertino para os cargos de nível superior, no local e horário que constar do Documento
de Confirmação de Inscrição, tendo duração de 4 (quatro) horas.
Art. 2º Alterar no ANEXO II, código 1033, na função/especialidade ANALISTA CULTURAL – ARTES VISUAIS o requisito de
escolaridade, passando a constar o seguinte teor:
CÓD

FUNÇÕES

ESPECIALIDADE
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FLORIANÓPOLIS

ESCOLARIDADE E REQUISITOS
DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR EM ARTES VISUAIS; OU ARTES PLÁSTICAS;
OU EDUCAÇÃO ARTÍSTICA COM HABILITAÇÃO EM ARTES PLÁSTICAS, COM
REGISTRO NO RESPECTIVO CONSELHO QUANDO HOUVER.

Art. 3º Alterar no ANEXO IV, código 1033, o programa para a prova de conhecimento específico do cargo/função/especialidade
ANALISTA TÉCNICO EM GESTÃO CULTURAL – ANALISTA CULTURAL – ARTES VISUAIS, passando a constar o seguinte teor:
A arte e a educação. O ensino da arte: legislação e prática. Arte e questões sociais da atualidade – temas transversais. O
conhecimento artístico como produção e fruição. Arte, linguagem e comunicação. Teoria e prática em arte. Elementos
básicos das linguagens artísticas. Diversidade das formas de arte e concepções estéticas da cultura regional, nacional e
internacional. Folclore catarinense e nacional. Arte catarinense: música, teatro e plástica. A importância do ver, fazer e
pensar o processo artístico. Arte e História. O espaço moderno – A cor como informação. Elementos da linguagem visual.
Área de Audiovisual: Captação e Manipulação de Imagens. As etapas de produção do audiovisual; Imagem digital em
movimento; Cinema e animação contemporâneo; Etapas do projeto audiovisual. Teoria e Filosofia da Conservação‐
restauração de bens móveis e integrados. Avaliação e diagnóstico do bem cultural. Legislação e instrumentos normativos na
área de Patrimônio Cultural de Bens móveis e integrados. Fundamentos em ciências. Intervenção nos bens culturais.
Estratégias de conservação‐restauração. Gerenciamento de riscos para a conservação de coleções e edifícios.
Art. 4º Alterar no ANEXO IV, código 1122, o programa para a prova de conhecimento específico do cargo/função/especialidade
ANALISTA TÉCNICO EM GESTÃO CULTURAL – CLASSE IV ‐ ANALISTA CULTURAL – BIBLIOTECÁRIO, passando a constar o seguinte
teor:
Planejamento, gerenciamento, organização e administração de bibliotecas e serviços de informação. Gestão da informação e
do conhecimento. Inteligência competitiva. Avaliação de serviços em Bibliotecas. Estatística. Política de desenvolvimento de
coleções. Disseminação Seletiva da Informação. Serviços de referência e informação. Controle bibliográfico universal.
Marketing. Principais bases de dados e fontes de informações gerais. Programas e sistemas cooperativos de informações.
Automação de Bibliotecas. Principais softwares integrados para automação de unidades de informação. Importação e
exportação de dados. Formato MARC 21. Winisis. FRBR – Requisitos funcionais para registros bibliográficos. Desenvolvimento
e gerenciamento de Bibliotecas digitais. Gestão de documentos eletrônicos. Metadados. OCR. Representação Descritiva e
Temática: Classificação Decimal Dewey – CDD. AACR2. Linguagens documentárias (tesauros, cabeçalhos de assunto,
descritores, vocabulário controlado). Índices e resumos. Normas da ABNT. Preservação e digitalização de documentos e
acervos. Catalogação de obras raras.
Art. 5º Ficam mantidos incólumes os demais itens do Edital 001/2010.

Florianópolis (SC), 07 de abril de 2010.
Profª. Anita Pires
Presidenta da Fundação Catarinense de Cultura

