
biblioteca
SOBRE A

A biblioteca Irmã
Dorothy, da EGPA, tem a

missão de promover o
acesso à informação,

facilitando o aprendizado
individual, o

desenvolvimento
intelectual, o processo de

ensino e aprendizagem,
além da formação

profissional do cidadão.

horário de
atendimento
de 8h às 12h
e 13h às 17h

empréstimo
O empréstimo é limitado a apenas 
três obras por vez e pelo prazo 
máximo de sete dias

Mas fique atento! Não emprestamos:
obras de referência
livros de exemplar único
livros reservados
obras raras
jornais e revistas
materiais especiais como CDs e
DVDs

reserva
Se você quer um livro que já está
emprestado, fale com a nossa
bibliotecária e realize a reserva!

É bom lembrar que
reservamos apenas

três exemplares
por vez

consulta local
Você pode realizar a consulta local

falando com uma de nossas
bibliotecárias e preenchendo uma
ficha com as informações sobre a
obra e sobre você, mas o material
deve ser devolvido no mesmo dia,

não se esqueça!

penalidades
 Os usuários precisam indenizar a

biblioteca em caso de perda ou
dano de alguma obra .

O usuário que não devolver as
obras emprestadas será suspenso

pelo dobro dos dias de atraso
A não reposição do material

danificado implica em
cancelamento da inscrição do

usuário na biblioteca e multa no
valor da obra



inscrição
Para fazer sua inscrição é bem

simples. Você precisa vir aqui na
EGPA e apresentar os seguintes

documentos: documento com foto,
último contracheque e comprovante

de residência. Pronto, depois disso
você já pode usufruir do acervo e se

capacitar ainda mais.

FALE COM
A EGPA

BIBLIOTECACursos Abertos / Cursos em Parceria / Programa de
Municipalização:
(DDPEG - Setor de Qualificação: 3214-6806)
E-mail: egpa.inscricao@gmail.com

Formações em EaD:
(EaD/EGPA - Educação a Distância: 3214-6851)
E-mail: eadsuporte.egpa@gmail.com

Pós-Graduação Lato Sensu / Curso Técnico em Secretaria
Escolar:
(Diseg - Diretoria do ISEG: 3214-6833 / 6835 / 6812 / 6815)
E-mail: diseg.egpa@gmail.com

Biblioteca
(91)3214-6831
E-mail: biblioteca@egpa.pa.gov.br

@egpa_pa
www.egpa.pa.gov.br

Consulta ao acervo local
Empréstimo domiciliar
Reserva de materiais
Acesso à internet
Consulta online
Levantamento bibliográfico
Alerta bibliográfico
Ambientes para estudo: cabines
individuais, espaço para leitura e salas
para grupos

serviços oferecidos


