




Tratamento de acervos arquivísticos

Vídeo
Os Aspones



Parte 1
Conceitos gerais

Conceito de documentos de arquivo
produzidos e recebidos

pessoa física suporte da
informação natureza dos documentos



Suporte

pen drive

O que é um documento de arquivo público?
produzidos recebidos

caráter público entidade privada



O que é gestão de documentos?
produção tramitação uso avaliação

arquivamento

corrente intermediária

eliminação recolhimento guarda
permanente

Fases dos documentos
Corrente

Intermediária

Permanente



Arquivo 
corrente

Arquivo 
intermediário

Arquivo 
permanente

Valor

Acesso

Conservação física

Justificativa               
de conservação

Localização física

O que são as fases corrente, intermediária e permanente?

O que é o ciclo vital dos documentos?

produção guarda permanente



Sistema de Arquivos do Distrito Federal (SIARDF)
O que é?

Finalidade



Estrutura do SIARDF

Administrações 
regionais

Empresas 
públicas Fundações

Secretarias 
de Estado

Autarquias

Quais as funções do Arquivo Público do Distrito Federal (ArPDF)?
gestão

documental,

guarda preservação permanente

política distrital de arquivos



O que são as CSADs?

Quais as funções das CSADs?
equipe de trabalho

classes de assuntos relativos às suas atividades-
fim



Código de Classificação de
Documentos de Arquivo e a Tabela de Temporalidade e
Destinação de Documentos relativos às atividades-meio e fim

SIARDF, Arquivo Público do DF
(ArPDF)

Quais as funções das equipes de trabalho?



O que é a Comissão Central de Arquivos (CCA)?



Quais as funções da CCA?
SIARDF

Tabelas de Temporalidade e
Destinação de Documentos

eliminação de documentos

recolhidos

Vídeo
Mr. Bean na biblioteca



Espaço e mobiliário

Espaço adequado



Evitar

Recomendações para a construção de arquivos 



Atos normativos distritais

Ato normativo Ementa

arquivos públicos

Comissão Central de Arquivos (CCA)

Leia na Leia na 
íntegra

Ato normativo Ementa

eliminação

recolhimento



Ato normativo Ementa 

o acesso a informações

Ato normativo Ementa 

o acesso a informações



Site

Ato normativo Ementa 

Como fazer a mensuração do acervo?







Elaboração do PCTT-FIM

Código de 
classificação 
(preenchimento a 
posteriori)

Assunto Descrição Exemplos de documentos

Tipo de processo SEI Regimento Interno

Prazo corrente Prazo intermediário Destinação final Observação

Informante

Nome:

Cargo:

Matrícula:

Data:

Técnico responsável

Nome:

Matrícula:



Exercícios de verificação de aprendizagem

Trabalho final do curso



Recomendações adicionais











Solicite a assistência técnica do ArPDF


