
RELATÓRIO DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO DO CURSO DE ARQUIVOLOGIA 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

                       Neste relatório será abordado o diagnóstico da situação dos documentos do 

arquivo corrente e intermediário, produzidos e recebidos pelo Sedif – Seção de Distribuição 

de Feitos, subsetor do SEDIF1, Setor de Distribuição de Feitos Trabalhistas do TRT da 17ª 

Região, realizado na disciplina de Estagio Supervisionado. 

                      As atividades de observação do tratamento técnico dos arquivos não podem 

acontecer sem uma visão sistêmica da instituição ou do órgão produtor. Quando temos que 

submeter um arquivo a um olhar técnico, desenvolvemos, como uma das primeiras atividades, 

a tarefa de conhecer a história e a trajetória da entidade, suas finalidades, funções, legislação 

pertinente, princípios administrativos, atividades e estrutura organizacional. Para isso, vamos 

tomar conhecimento do histórico da instituição, da estrutura de funcionamento e de 

organização do setor que é objeto de observação, dos processos de trabalho, dos fluxos da 

informação, de seus setores, visando à compreensão da produção documental. 

                         A segunda parte será o levantamento dos tipos documentais existentes, 

basicamente suas características, conteúdos informacionais, unidades de arquivamento, modo 

original de arquivamento (classificação, avaliação e descrição), modos de uso de tecnologias 

de informação e como é o procedimento de transferência para o Arquivo Geral visando à 

eliminação. 

 

 

A JUSTICA DO TRABALHO NO ESPÍRITO SANTO  

 

                       O Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região foi criado pela Lei 7.872 de 

8/11/89,(publicada no D.O.U. de 10.11.89) com sede na cidade de Vitória-ES jurisdição em 

todo o território do Estado do Espírito Santo, como demonstrado no Organograma Geral  

(Anexo I). Composição: 

- 8 (oito) Desembargadores, de investidura vitalícia, nomeados pelo Presidente da República, 

sendo:  



- 06 (seis) dentre Juízes do Trabalho Presidentes de Vara do Trabalho, por antigüidade e por 

merecimento, alternadamente;  

- 1 (um) dentre integrantes do Ministério Público do Trabalho;  

- 1 (um) dentre advogados de notório saber jurídico e de reputação ilibada, com mais de 10 

anos de efetiva atividade profissional, indicado pela Seccional da Ordem dos Advogados do 

Brasil no Estado do Espírito Santo. 

 

CONHECENDO O SEDIF 1 

 

SEDIF-I: Serviço de Distribuição de Feitos e Apoio à Primeira Instância 

 

 

 

                     Subdivide-se em três seções:  Sedif: Seção de Distribuição de Feitos;  Sepex I: 

Seção de Protocolo e Expedição da 1ª Instância;  e  Sedim: Seção de Distribuição de 

Mandatos. Também estão vinculados ao Setor o Posto de Vila Velha e o Posto da Justiça do 

Trabalho no Centro de Cidadania de Vitória. O Sedif-I está juridicamente vinculado à Direção 

do Fórum. Neste relatório trataremos apenas do arquivo e documentos do Sedif, Setor do 

Sedif 1.  

 



SEDIF – SEÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE FEITOS: 

 

                         A distribuição existe para dividir o trabalho entre juízos da mesma 

competência, evitando a sobrecarga de um deles relativamente aos demais. Essa divisão deve 

ser o mais eqüânime possível, propiciando o mesmo número de feitos aos juízos. Atualmente, 

a distribuição tem sido feita por meio informatizado, obedecendo-se os critérios de igualdade 

e da alternatividade. Este é o setor onde será feita a avaliação do arquivo corrente e 

intermediário. 

As regras de distribuição de processos, são: 

-Protocolo: Protocolização de petições iniciais na Sedif – art. 1º. Após, ocorre imediata 

distribuição (aqui, infelizmente, na realidade, depende do número de reclamações recebidas e 

da capacidade do setor). Mas, nas ações consideradas urgentes, tais como o habeas corpus, o 

mandado de segurança e a cautelar, a distribuição é imediata e não obedece à ordem de 

apresentação. 

 

-Distribuição: No fim do expediente, a Seção de Distribuição de Feitos remeterá às Varas 

todos os feitos apresentados durante o dia, exceto aqueles em relação aos quais houver pedido 

de urgência na concessão de liminar, os quais deverão ser encaminhados logo após à 

distribuição. (na prática, os autos são enviados para as Varas no dia seguinte, porque a Seção 

de Distribuição também faz a autuação, a montagem e a numeração dos feitos). 

 

-Petições: As petições iniciais serão autuadas e receberão numeração única, segundo as 

normas estabelecidas pelo Tribunal Superior do Trabalho.  

 

-Autuação: Feita autuação, deverá ser lavrado o competente termo, que deverá ser juntado aos 

autos e no qual deverão constar: número de registro do processo, nome das partes, quantidade 

de folhas, data, nome e assinatura do servidor responsável pela autuação. No termo de 

autuação dos documentos, deverá constar, ainda, a identificação de que se trata de 

documentos. 

 

-Montagem: Todas as folhas devem ser numeradas e rubricadas no canto direito superior, à 

exceção da capa do primeiro volume, que, embora contada, não será numerada. A numeração, 

nas cartas precatórias, será na margem inferior direita, as quais, no juízo deprecante, seguirão 



a numeração normal dos processos a que forem juntadas. No anexo II está esquematizado esse 

fluxo dos processos. 

 

Outros pedidos feitos à Sedif: 

__cadastro de advogados e peritos; 

__fornecimento de certidões positivas e negativas de feitos. 

__Distribuição Eletrônica de Carta Precatória. 

 

                      Em Setembro de 2001 foi formada a Comissão Permanente de Gestão de 

Documentos e em Maio de 2003, foi instituído o Programa de Gestão documental no âmbito 

dos Tribunais Regionais do Trabalho. No dicionário de terminologia Arquivística  comissão é 

“Grupo multidisciplinar encarregado da  avaliação  de  documentos de um  arquivo”. 

                             Em 2006 o TRT ofereceu um curso de capacitação em “ Noções Práticas de 

Uso da Tabela de Temporalidade do TRT 17ª Região” (Anexo III). Este curso foi uma 

iniciativa do SEDOC – Serviço de Documentação, para dar orientações técnicas sobre a 

implantação do Programa de Gestão Documental (Resolução 31/2003) (Anexo IV), com o 

objetivo de padronizar os procedimentos utilizados no arquivo corrente e intermediário, com o 

uso do Plano de Classificação e a Tabela de Temporalidade, aprovada em 27/04/2006 (Anexo 

V). Todos os Diretores das 14 Varas do Trabalho e demais setores do TRT, participaram do 

curso, visando conhecer conceitos básicos das etapas de gestão de documentos. A equipe era 

formada por dois componentes da Comissão Permanente de Avaliação de Documentos.  

                                A Lei 8159 de 1991 conceitua gestão arquivística de documentos: 

“Conjunto de procedimentos e operações técnicas referentes à produção, tramitação, uso, 

avaliação e arquivamento dos documentos em fase corrente e intermediária, visando a sua 

eliminação ou recolhimento para a guarda permanente”.  

                         As generalizações efetuadas neste relatório são resultados da leitura dos 

principais diagnósticos de situação arquivística nos arquivos correntes e intermediários da 

administração pública brasileira, publicados no país em artigos e periódicos. 

 

                        Os arquivos correntes dos setores de trabalho da Administração Pública são 

acervos arquivísticos constituídos de documentos ativos, semi-ativos e inativos, misturados a 

outros destinados à eliminação e a documentos não-orgânicos, que não são considerados de 

arquivo e que são produzidos ou recebidos fora do contexto das missões de uma organização.  

Nesses conjuntos encontram-se uma grande quantidade de documentos duplicados.  Acredita-



se que 5% do conteúdo desses acervos sejam formados por cópias.  Isso pode ser resultado da 

ausência de um gerenciamento da reprografia e da falta de confiança nos métodos de 

distribuição eletrônica dos processos. Cada setor mantém o seu próprio arquivo corrente e 

intermediário. Existe autonomia no que se refere a organização desses documentos. Todos os 

setores se denominam por sigla. (Anexo VI).  O período de atividade refere-se ao período no 

qual os documentos formam os arquivos correntes, indispensáveis à manutenção das 

atividades de uma administração, devendo permanecer o mais próximo possível dos usuários. 

Os documentos que se encontram nesta fase devem ser conservados para responder aos 

objetivos da sua criação, considerando que possuem valor primário. No período de semi-

atividade (arquivos intermediários), os documentos são conservados por motivos 

administrativos, legais ou financeiros, isto é, ainda são detentores de valor primário, mas não 

mais são utilizados para assegurar as atividades cotidianas da administração. 

 

OBJETIVO GERAL 

 

→Analisar o fluxo dos documentos produzidos pelo setor para realização das atividades-

meio. 

→  diagnósticar as técnicas de armazenamento, organização e recuperação de informações, 

analisando a situação atual. 

_Descrever as normas e procedimentos relativos a gestão de documentos: produção, 

tramitação, uso, arquivamento e avaliação em fase corrente e intermediária dos documentos 

em suporte papel; 

_Descrever  o uso do Sistema SIP para produção de Documentos Eletrônicos; 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

→Organizar pastas, caixas e arquivos, utilizando técnicas arquivísticas. 

→ Contribuir para produção de conhecimento na área de gestão arquivística integrada, 

estando este relatório à disposição para futuras pesquisas. 

→ Realizar um estudo sobre a produção documental deste setor público a fim de identificar os 

tipos de documentos produzidos e definir quais e quando poderiam ser eliminados sem 

nenhum prejuízo à administração e à sociedade, evitando acúmulo de papel, evitando a 

necessidade de deslocamento de pessoal para transferir os mesmos para o arquivo geral, 

apenas para ser eliminado. (documentos de valor primário, que são eliminados). 



JUSTIFICATIVA 

 

_Identificar quais as interferências que podem ser implementadas em um arquivo corrente e 

intermediário que já tem uma organização em seu arquivo.  

 

METODOLOGIA 

 

                    Considerando que este relatório de estágio é uma pesquisa descritiva, utilizando o 

método observacional, não foi realizada a definição de variáveis e experimentos, sendo 

destacadas para a análise as seguintes categorias: aplicação da arquivística integrada, a 

classificação, avaliação, o sistema informatizado de pesquisa, análise das diferenças do estudo 

teórico com a prática. 

 

RECURSOS HUMANOS DO SEDIF: 

 

Oito servidores efetivos, sendo a Diretora Geral do Sedif 1, a Assistente da diretoria, 3 

Analistas judiciário, 3 Técnicos judiciários, 2 Auxiliar Judiciário, e também 2 mirins e 2 

estagiários. 

 

-Recursos Físicos e Materiais: A área destinada ao arquivo, compreende uma sala reservada 

ao acervo documental intermediário. Todas as caixas aqui localizadas estão preparadas para 

serem enviadas ao Arquivo Geral, para eliminação. Nesta sala contém estantes de aço, 

estantes e armário de madeira e uma mesa de apoio. Os documentos correntes ficam 

arquivados na própria sala de trabalho, acondicionadas em pastas A-Z, em estantes fixadas na 

parede ou em pastas suspensas no armário de aço.  

 

-Acondicionamento: O armazenamento dos documentos é feito em arquivos verticais, em 

estantes e armários de aço ou de madeira, em cima do próprio mobiliário. Para o 

acondicionamento, são utilizadas as pastas suspensas, as pastas A-Z, as caixas-arquivo 

poliondas. A guarda de documentos nas gavetas das mesas de trabalho é uma prática comum 

nos órgãos públicos. (Anexos VII) 

 

 

 



 

- Tipos de Usuário/cliente: 

-Advogados 

-Estudantes e estagiários de Direito. 

-funcionários de outros setores do TRT. 

-cidadão direcionado por outros órgãos.  

 

OBSERVAÇÃO DOS PROBLEMAS  

                 

                          Apesar do processamento eletrônico de documentos, noventa por cento é 

reproduzido em papel, às vezes por mais de uma vez, onde se verificou: 

__Grande volume de documentos em papel protocolizados e em trânsito entre as unidades do 

Judiciário Trabalhista; 

__custos elevados associados ao papel, impressão e remessa de documentos aos destinos; 

__fragilidades de segurança relacionadas ao meio papel, no qual não há garantia de 

integridade e autenticidade; 

__aumento do número de processos em andamento; 

__filas nos balcões de atendimento da Justiça do Trabalho; 

__prazos que podem e devem ser reduzidos; 

__Impressão - problemas que se traduzem em desperdícios. 

 

                     Os métodos de arquivamento utilizados variam entre o arquivamento por espécie 

documental, por data de recebimento ou expedição, pela numeração etc. As correspondências, 

por exemplo, são dispostas por suas variantes (ofício externo, ofício interno, circular, 

memorando etc.)  ou  em “recebidas”  e  “expedidas”. As Certidões de Feitos Trabalhistas são 

arquivadas por data de expedição, os ofícios de Carta Precatória por número. Esses métodos 

adotados são suficientes para atender às principais necessidades do setor. Normalmente, 

apenas os processos trabalhistas, quando distribuidos recebem um número, que se constitui na 

chave de busca para pesquisa eletrônica. Verifica-se uma prática comum de encadernação dos 

documentos permanentes, que são os Relatórios de Distribuição de Processos. 

 

_ Quanto aos recursos materiais foram identificados alguns problemas, especialmente no que 

diz respeito a quantidade insuficiente de estantes, armários e arquivos e o acondicionamento  

em  pastas  A-Z,  suspensas  ou  caixas, como em toda instituição, por este motivo, o processo 



de gestão documental e principalmente a eliminação de documentos devem ser rigorosamente 

desenvolvidas. 

                             Apesar da orientação para que “os documentos devem ser mantidos no 

arquivo dos próprios setores enquanto a freqüência de consulta for alta, sendo o documento 

posteriormente transferido ao Arquivo Geral para guarda intermediária.”, os documentos da 

fase intermediária são mantidos nos arquivos setoriais até a proximidade da eliminação, só 

então enviados ao arquivo geral para descarte. Observando, poderíamos justificar tais 

procedimentos:  

_Redução do tráfego desnecessário de pessoal e de documentos, já que o Arquivo Geral 

funciona em prédio separado. 

_Os documentos ainda precisam ser mantidos próximo às unidades produtoras para atender 

maiores informações sobre diversos assuntos contidos no documento, mesmo a freqüência de 

consulta sendo considerada regular/baixa, porém justifica sua guarda junto ao órgão produtor. 

_A transferência desses documentos deveria ocorrer conforme um Cronograma de 

Transferência, devendo ser enviados uma vez a cada ano, mas por motivos de não haver 

espaço no Arquivo Geral, esses documentos para eliminação ficam arquivados no Arquivo 

Setorial por um período maior que o recomendado. 

 

DIAGNÓSTICO REFERENTE À PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS 

INFORMAÇÕES ARQUIVÍSTICAS E DO CONFORTO AMBIENTAL. 

 

- A forma como se deve organizar um arquivo decorre das necessidades de acesso a ele, da 

forma de seu processamento e dos recursos à disposição. No momento a forma de 

arquivamento atende às necessidades de uso do Setor, na busca da informação arquivada. A 

metodologia utilizada é de organização direta, conforme é produzido o documento vai sendo 

arquivado em suporte papel. 

-Nos documentos que são recebidos na Sedif, podemos observar o uso irrestrito do molha 

dedo; uso de Clipes, grampos, fita adesiva, cola. Esses processos já chegam a este setor neste 

estado. Aqui são apenas distribuídos eletronicamente e enviados à Vara de destino.  

-Produção de documentos sem padronização; 

- As salas de trabalho possuem climatização, computadores e impressoras, cadeiras 

ergonômicas, recursos para um bom desenvolvimento do trabalho. 

 

 



                   Verificou-se no desenvolvimento das atividades os tipos documentais encontrados 

na Sedif, que estão relacionados no Anexo VIII. Iremos listar alguns: 

 

RECEBIDOS: 

Externos:Ofícios, memorandos,folders, pedido de certidão, pedido de inclusão de advogado, 

pedido de cadastramento de representante, comprovante de pagamento do Darf, Guia de 

remessa, Guia de movimentação de CP, etc. 

Internos: atestados médicos, boletim de freqüência, Controle de correspondência, Requisição 

de material, etc 

 EXPEDIDOS: 

Certidão de Feitos, estatísticas, relatórios de processos distribuídos, Memorando, Ofício, 

Plantão Judiciário,etc. 

 

INSTRUMENTOS DE GESTÃO DOCUMENTAL: 

 

                Como já foi dito, com a implantação da gestão documental, foram desenvolvidos 

instrumentos, sendo seus principais: o Plano de Classificação de Documentos e a Tabela de 

Temporalidade. 

A produção de documentos no Tribunal  Regional  do Trabalho da 17ª  Região é um  

trabalho conjunto, onde de um lado existem diversos setores, que devem contribuir 

para o correto  tratamento da documentação,  nas diversas  fases do seu ciclo vital,  

e,  de outro,   a   Seção   do   Arquivo   Judicial   (SEARQ),   recebendo   e   

arquivando   esta documentação.   Através   desta   parceria   é   que   se   pode   

garantir   a   eficiência   das informações a serem prestadas pelo arquivo aos usuários 

internos e externos e fazer a guarda correta deste patrimônio para as gerações 

futuras. (BURAKOWSKI, 2008, p. 09) 

 

               Alguns instrumentos utilizados no SEDIF 1: 

→ Código de Classificação de Documentos da Atividade-Meio  

→ Tabela de Temporalidade de Documentos da Atividade-Meio  

→ Manual de Rotinas e Procedimentos de Organização de Processos  

→ Gerenciamento do Fluxo de Documentos 

→ Utilização e Gerenciamento do Sistema SIP 

→ Formalização de Processos e Manuseio dos Autos  

 



UTILIZAÇÃO DO SIP – SISTEMA INTEGRALIZADO DE PROCEDIMENTOS 

 

                     “O  Sistema   de   Processamento   Eletrônico   de   Cartas Precatórias é parte do 

Projeto de Modernização da Justiça do Trabalho que visa, mediante o uso das ferramentas da 

informática,  otimizar os trabalhos judiciários de modo a imprimir  celeridade  e   efetividade   

à   prestação jurisdicional.” . No atendimento ao cliente este sistema é utilizado nas buscas das 

pendências e tramitação do processo.  

 

                No manual de utilização do SIP, há todas as informações sobre utilização, 

configuração, requisitos de hardware, software, navegador e da conversão do documento em 

formato Pdf. Este sistema só pode ser acessado através da rede computadores (Intranet) do 

Tribunal, através de senha do Funcionário.  

 

                 Na Intranet também são colocadas informações relevantes para o fluxo de trabalho, 

como prazo de entrega da freqüência, alterações sobre o Plantão Judiciário, auxiliando o 

servidor a desenvolver suas atribuições.  

 

 

 



OUTRAS ATIVIDADES REALIZADAS: 

 

→ A distribuição de processos gera um Relatório diário. Arquivamento em pasta própria do 

SEDIF da via do Relatório de Distribuição de Processos relativa a cada Vara do Trabalho, 

devidamente recibada (diariamente). A cada dois meses esses relatórios devem ser 

organizados (ordem crescente de data e por vara) e enviados para encadernação. Esses 

“livros” são guardados no arquivo intermediário. 

__Pesquisa por nº de processo, quando solicitado por usuário, nos terminais instalados no 

“hall” destinados ao público (diariamente – de  01 a 04 pesquisas) ou no próprio pc; 

→Programa SIP(oracle)- Neste programa são realizados: 

Credenciamento de representantes, cadastro de advogados e peritos (arquivar); distribuição de 

processos: RT ou Carta precatória, que poderão ser acessadas pelo usuário via internet. Fazer 

pesquisa de número de processo (por partes ou advogado). 

 

 

 

 

 



→Correspondências: 

Relacionar correspondências internas para distribuição nas 14 Varas do Trabalho. Enviar os 

Ofícios das CP distribuídas para as Varas do interior e também de outros estados. Uma via 

desses ofícios devem ficar arquivadas na pasta CP Ofícios. As correspondências para as 

outras varas da 17ª região são enviadas por malote. Para os outros estados são enviadas por 

Listagem de Postagem Simples. Algumas correspondências são registradas. Esses formulários 

encontram-se dentro do sistema Sattiga I. Devem ser arquivados. Essas correspondências são 

enviadas ao SEPEX para encaminhamento. 

→Responder e-mail sobre CP ou Pesquisa Escelsa via Intranet. 

→Verificar formulários de credenciamento, advogado e Onde Buscar Ajuda para mandar 

confeccionar na gráfica- SEGRE. 

→Relacionar Darf recebidos, Certidões Expedidas e Pedidos de Certidão Trabalhista. Devem 

ser arquivados. Gerar dados mensais para estatística. Enviar Boletim Estatístico para a 

Direção do Fórum e para as 14 Varas do Trabalho. 

→Plantão Judiciário: às quartas, ligar para vara correspondente numa tabela e pedir os nomes 

do servidor e juiz que estarão de plantão no final de semana. Enviar esse nomes por e-mail, 

para a Presidência e CC para a Secretaria da Presidência- SEGEP. Após receber tabela do 

SEGEP, organizar, imprimir em 3 vias: uma para o malote, uma para o servidor e uma para a 

diretora do SEDIF 1. Nas sextas, enviar um celular com carregador para o servidor que estará 

no plantão, arquivando uma via assinada por ele. 

→Fazer pedido de material todo dia 10. Verificar material administrativo que está em falta. 

Arquivar um pedido. Sistema SIA.- SEMAP 

→ Distribuir e enviar CP eletrônica. Programa na Intranet. Enviar e-mail de distribuição para 

a Vara de origem. Arquivar ofício. 

→Atender telefonemas: Pedido de certidão→Verificar na pasta se a certidão está pronta e 

informar valor. 

→Organizar caixas para remessa de Eliminação de Documentos. Anexar Listagem de 

Documentos por Caixa, numeradas e com etiqueta padrão. SEARQ. Devem ser enviados junto 

com documentação padronizada. (Anexos IX, X, XI, XII e XIII). 

→Enviar correspondência entre os setores via Expressinho. 

→ Protocolar os processos recebidos indevidamente e enviar para as varas destino. 

 

 

 



FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

                     Os livros da Série: Como Fazer me auxiliaram a realizar a observação da prática 

e descrever a teoria. Em “Como Avaliar Documentos de Arquivo”, pude verificar que a 

Tabela de Temporalidade utilizada assim como os editais de eliminação e a Comissão 

Permanente de Avaliação, foram estruturadas de forma correta. 

                     Na Série que fala de Ordenação, Janice Gonçalves fala da flexibilidade de 

ordenação nas organizações. Observei que a forma de ordenação e classificação utilizada na 

Sedif,  atendem às necessidades do setor com eficiência. 

                      No caso do acondicionamento e armazenamento dos Livros encadernados 

(material permanente) é inadequado segundo a série Como Fazer Conservação Preventiva, por 

utilizar armário de madeira para guarda. Mas também fala de fatores ambientais que podem 

deteriorar o documento como luz e poeira. Então preferimos armazenar os livros em armários 

fechados. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

                      O reconhecimento da importância da realização de práticas através dos estágios, 

como forma de aplicar a teoria arquivística, ficou evidente durante a realização desse 

relatório. Assim, encontra-se bem consistente a argumentação de que os estágios e trabalhos 

práticos realmente permitem a integração entre a teoria e a prática realizada, visto que, dessa 

forma é possível aplicar os conhecimentos teóricos e vivenciar uma realidade. As limitações e 

dificuldades reconhecidas parecem servir de estímulo à busca constante não só de 

conhecimento e aperfeiçoamento, como também de encontrar alternativas de solução frente 

aos problemas enfrentados, que muitas vezes, vão “além de organizar arquivos”. Dessa forma, 

além da valorização da prática para a preparação profissional, percebe-se a valorização 

atribuída também ao estudo teórico como qualificadora da prática realizada, apesar do grande 

contraste entre a teoria e a prática.  

                    Como mostra este relatório, os métodos de organização dos arquivos utilizados 

nas instituições são construções empíricas, que se foram reproduzindo e se perpetuando. 

Baseiam-se em informações, tais como: a data, o formato de apresentação (espécie 

documental), o produtor, o tema (assunto). No anexo XIV  será mostrado como a organização 

das caixas e pastas, tornou a gestão visual, e se preocupou com a preservação dos documentos 



permanentes. No Anexo XV será mostrado o cronograma de realização das tarefas, muitas 

não realizadas. No período final do estágio supervisionado o SEDIF 1 entrou em processo de 

reforma de seu espaço, para melhorar o ambiente de trabalho. No Anexo XVI, vemos no 

Relatório parcial, que o trabalho se desenvolveu diferente da forma prevista inicialmente. 

                       Uma das disciplinas que mais me auxiliou neste estágio foi “Instituição do 

Direito Público e Privado”, por usar termos técnicos da área jurídica. Outra matéria 

importante foi a de “Legislação de Documentos”, em que estudei a fundamentação legal da 

Tabela de Temporalidade.  

 

CONCLUSÃO 

 

                           A experiência do estágio foi muito importante, contribuindo na formação 

acadêmica e preparação para o mercado de trabalho, pois apresentou uma realidade diversa ao  

se  ter  contato  com outras espécies documental  da  entidade  ligada  ao processo trabalhista 

e a área do direito do trabalhador  brasileiro,  tanto  referente  ao  seu  conteúdo  como  pelas  

atividades  de organização e acesso à informação do setor em questão.                                          

                          Administrar ou gerenciar documentos arquivísticos, a partir da aplicação de 

conceitos, teorias e métodos difundidos pela arquivologia, garante às empresas públicas ou 

privadas obter maior controle sobre as informações que produzem ou recebem, racionalizar o 

espaço de guarda de documentos, desenvolver com mais eficiência e rapidez suas atividades, 

atender adequadamente clientes e cidadãos. 
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