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Nesta edição:


Temos na Biblioteca



Curiosidades

A Contadoria e Auditoria-Geral do Estado – CAGE – tem a satisfação de disponibilizar a 5ª



Informe

edição do seu Manual de Orientação do Gestor Público. Este



Acontece Por Aqui

importante manual de boas práticas é o resultado do trabalho colaborativo de inúmeros



Seleção



Últimas aquisições



Destaque - Novo Catálogo



Aconteceu na Biblioteca



Agradecimentos I



Atenção



Agradecimentos II

servidores deste Órgão, que, desde sua 1ª edição, empenharam-se ao
máximo em fornecer um conteúdo útil a quem desempenha a função de gerir a coisa

Acesse clicando na imagem ou aqui

pública.

CURIOSIDADES: BIBLIOTECAS, LIVROS, LEITURA, MUSEUS...
Clique na imagem e confira uma das opiniões publicada no primeiro número
da Revista da Escola - n.º 1

_________________
Editorial
Neste mês de fevereiro seguimos mais em atividades
de planejamento e organização.
Confira dicas, últimas aquisições que recebemos e a retomada do espaço de divulgação de aquisições no Portal e
na intra.
.
Confira. Boa leitura!

ACONTECE POR AQUI
Confira o Espaço Por Aí e se mantenha atualizado sobre: mobilidade,
legislação, acessibilidade, educação
para o trânsito e muito mais.

Fonte: Instagram Escola

SELEÇÃO
Ônibus autônomos da Mobileye devem rodar nos EUA em 2024
A empresa Mobileye (Intel Corporation), ao lado da Benteler e Beep, planejam
produzir e implantar uma frota de ônibus
elétricos autônomos nos Estados Unidos. A
previsão é para 2024, mas ainda não há
data para lançamento.
A Benteler ficará a cargo de criar o carro
em si, enquanto a Mobileye cuidará de todo o software de direção autônoma e a Beep cuidará do sistema de
operação.
O plano é ampliar os sistemas de direção automatizada para além dos táxis e veículos de entrega que a empresa produz, informaram à agência de notícias Reuters os executivos da Mobileye, empresa israelense que serve de
braço da Intel para mobilidade.

Leia mais

Fonte: Mobilize

Veja mais matérias selecionadas no Portal da Escola - Acontece Por Aí e/ou na intranet em Biblioteca –Por Aí

ÚLTIMAS AQUISIÇÕES

E Seguimos com mais aquisições , via compra e
doações. Confira o que recebemos:

IMPORTANTE:

Já retomamos nosso espaço de Novas Aquisições no Portal da Escola e na Intranet. Confira os materiais
que em breve estarão disponíveis para empréstimos.
Aquisições ou Catálogo Online (antigo)

DESTAQUE
Novo Catálogo
Estamos trabalhando no novo catálogo da Biblioteca e, em primeira mão, gostaríamos de compartilhar
com todos o software que selecionamos em conjunto com a Divisão
de Tecnologia - DTI.
Após uma análise criteriosa
dos aspectos técnicos necessários
(da área de TI e de Biblioteconomia)
em alguns softwares livres disponíveis no mercado, selecionamos o
Koha.
Ele é um sistema integrado de
gestão de bibliotecas, criado na Nova Zelândia e mantido por uma grande comunidade internacional. É um software livre e com código aberto e, por ter uma grande comunidade de usuários e desenvolvedores, é uma ferramenta em constante evolução.
Aguarde, em breve, novidades.

Mais informações sobre o software, acesse aqui.

Aconteceu na Biblioteca
Remember parte 2
Confira clicando na imagem.
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