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SiB COMUNICA 

MANUAL DE ORIENTAÇÃO PARA COMUNICAÇÃO DO SISTEMA DE 

BIBLIOTECAS 

 

Objetivo 

O Objetivo desse manual é apresentar aos servidores do Sistema de 

Bibliotecas da FURG – SiB, os caminhos para utilização assertiva dos padrões 

de comunicação do SiB, a partir da geração de conteúdos que se enquadram 

neste manual.  

 

Conceitos básicos 

a) Comunicação  

Para Chiavenato (2005), a comunicação se torna efetiva a partir de um 

processo de transmissão de uma informação de uma pessoa para outra, logo 

após ser então, compartilhada por todos. Uma informação que foi 

simplesmente transmitida, mas não recebida, não foi comunicada. Para que 

haja comunicação, é necessário que o destinatário da informação a receba e a 

compreenda. Nesse sentido, o receptor é aquele a quem se destina a 

mensagem: comunidade acadêmica, e outros. 

b) Mídias Sociais 

As Mídias Sociais são plataformas de Internet que facilitam e aceleram a 

conexão entre as redes (grupos) sociais. 

O Sistema de Bibliotecas disponibiliza as seguintes Mídias Sociais de 

Comunicação para comunidade acadêmica:  

 Página web do Sistema de Biblioteca, disponível em: 

http://biblioteca.furg.br; 

http://biblioteca.furg.br/


 Facebook do Sistema de Biblioteca, disponível em: 

https://www.facebook.com/SIBFURG/; 

 Twitter (vinculado a mesma conta), disponível em: 

https://twitter.com/BibliotecaFURG.  

 Instagram (rede social de fotos para usuários de Android e iPhone), 

disponível em: https://www.instagram.com/sibfurg/ ; 

 YouTube (permite o carregamento e compartilhamento de vídeos em 

formato digital), disponível em: https://www.youtube.com/user/SiBFURG  

c) Notícias 

Notícia é qualquer tipo de informação que apresenta um acontecimento 

novo e recente ou que divulga uma novidade sobre uma situação já existente. 

A origem da palavra “notícia” provém do Latim, que “notitia” significa 

“notoriedade; conhecimento de alguém; noção”.  

Fatos a serem previamente comunicados, divulgados: notícias, 

informações, comunicado, nota, explicação, esclarecimento, aviso, informes. 

 

Procedimentos para envio de notícias para divulgação 

Os comunicados que necessitam divulgação nas Mídias Sociais de 

Comunicação do SiB, deverão ser encaminhados com no mínimo 4 (quatro) 

horas de antecedência para posterior divulgação, dentro dos seguintes 

horários: das 8h às 12 h das 13h às 17h, de segunda-feira a sexta-feira. Os 

mesmos serão divulgados somente no horário e dia informado. Estabelece este 

prazo para que possíveis alterações e/ou correções em fotografias sejam feitas 

a tempo de serem divulgadas.  Não há garantia que as informações enviadas 

pela comunicação do SiB para divulgação na página da FURG, serão 

publicadas no mesmo dia. 

Caso tratar-se de algum evento promovido e/ou que envolva a 

participação de um ou mais servidor do SiB, é possível fazer a solicitação ao 

setor de comunicação que sejam feitos os registros  fotográficos da atividade.  

https://www.facebook.com/SIBFURG/
https://twitter.com/BibliotecaFURG
https://www.instagram.com/sibfurg/
https://www.youtube.com/user/SiBFURG


O setor de comunicação poderá também mediar o contato com a 

imprensa, assim como o setor que tem interesse na divulgação. Entende-se por 

imprensa local, (SECOM FURG, TV Mar, RBS TV, rádios, etc..), desde que 

solicitado com antecedência.  

As solicitações de divulgação nos Canais devem ser enviadas para o 

seguinte e-mail: sib.comunicacao@furg.br 

 

Procedimentos para divulgação dos Editais de seleção 

IMPORTANTE: Solicitar junto a secretaria do SiB para conferência junto 

à secretaria da PROGRAD qual será o número disponível para esse edital. 

As datas de inscrições, resultados dos selecionados para entrevistas, 

resultados finais, devem atender tempo mínimo de 2 (dois) dias entre uma 

publicação e outra. Ficam estabelecidos os 2 (dois) dias para haver tempo hábil 

para conhecimento da comunidade acadêmica. 

Encontram-se nos anexos desse manual os modelos de Editais e Fichas 

de inscrição para serem utilizados pelo Sistema de Bibliotecas da FURG. 
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ANEXO A – MODELO DE EDITAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE 
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 

SISTEMA DE BIBLIOTECAS 
 

 

 

PROCESSO SELETIVO PARA (BOLSA REMUNERADA, ESTÁGIO 
REMUNERADO) 

 
O Sistema de Bibliotecas (SiB), da Universidade Federal do Rio Grande, 
torna público o presente edital de abertura de inscrições para contratação de 
.............(bolsa remunerado, estágio remunerado), para atuar na biblioteca 
(nome da biblioteca).  
 

1) Das distribuições das vagas:  

 (01, 02, 03...) vaga(s) para qualquer um dos cursos. 

 (01, 02, 03...) vaga(s) para estudante do curso de Biblioteconomia. 
 

2) Dos pré-requisitos gerais: 

a) Ser aluno regularmente matriculado na FURG; 
b) Ter disponibilidade de (horas semanais); 

 
3) Dos pré-requisitos específicos: ( * quando necessário) 

a) Cursando máximo (4º período, por exemplo); 
b) Conhecimentos de Informática;(*) 
c) Interesse em desenvolver projetos literários /incentivo à 

leitura/outros; (*) 
d) Cumprir as demandas solicitadas pela coordenação da Biblioteca. 

 
4) Das inscrições: 

a) De (dia) a (dia) de (Mês):  (período mínimo de dois dias para 
inscrições); 

b) Pelo e-mail: Indicar no campo assunto “Processo de Seleção” (e-mail 
do setor encarregado pelo recebimento das inscrições); 

c) Procedimento: Enviar a ficha de inscrição que se encontra anexa ao 
edital, juntamente com a cópia do Atestado de Matrícula, para o e-
mail (e-mail do setor encarregado pelo recebimento das inscrições). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5) Etapas do processo de seleção: 
 

Período Etapa 

De (dia) a (dia) de (mês), de (ano) Inscrições 

De (dia) a (dia) de (mês), de (ano) Divulgação da lista dos candidatos 
inscritos com da data e horário para 
entrevista a ser divulgada no site da 
biblioteca, http://biblioteca.furg.br 

(dia) de (mês), de (ano) Publicação do resultado final com 
convocação dos selecionados (data 
e horário para apresentação), a ser 
divulgada no site da biblioteca, 
http://biblioteca.furg.br 

 
 

6) Das disposições finais: 
 

 A comissão de avaliação se reserva o direito de não preencher todas 
as vagas ao final do processo seletivo; 

 Candidatos aprovados podem ser convocados a ocupar vagas 
futuras, conforme a disponibilidade de vagas; 

 A convocação far-se-á por meio de contato telefônico ou por e-mail, 
conforme dados fornecidos na ficha do candidato, sendo de sua 
interia responsabilidade o fornecimento de dados corretos.  
 
 

 
Rio Grande  _____/_____/______ 

 
Nome do(s) servidor(es) responsável(eis) pela seleção. 
Setor/Biblioteca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://biblioteca.furg.br/
http://biblioteca.furg.br/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO B – MODELO DE FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE  
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 

SISTEMA DE BIBLIOTECAS 
 

 

 

 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

 

 

 

Nome:__________________________________________________________ 

Matrícula______________  

Curso de Graduação:______________________________________ 

Semestre: _____________ 

Endereço:_______________________________________________________

Bairro:_____________________________Cidade:______________________ 

CEP:_______________ Telefone(s):______________________________  

E-mail:_______________________________  

 

 

TURNO DE INTERESSE (pode marcar mais de uma opção): 

 

(     ) Manhã   (     ) Tarde   (     ) Noite 

 

 

 

 

 

      Data: _____/_____/______ 


