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CAMPO DE ESTÁGIO - A proposta deste trabalho era iniciar o
processo de elaboração de um Plano de Classificação no Sindicato
Planejamento e gestão
da política institucional

dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Belo Horizonte
e Região – SEEBBH, tendo como modelo o Manual de elaboração
do Plano de Classificação e Tabelas de Temporalidades de
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humanos

Documentos da Administração Pública do Estado de São Paulo e
tendo como piloto o Departamento Administrativo da instituição.
OBJETIVO - Elaborar um Plano de Classificação que reflita a
estrutura funcional da organização (arranjo intelectual) por meio dos
registros, além de auxiliar na avaliação dos documentos quanto ao
seu valor arquivístico, e, posteriormente, oferecer subsídios para o
trabalho de avaliação e aplicação da Tabela de Temporalidade.
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Relatório de ocorrência

• Levantamento de bibliografia pertinente e legislação;
• Estudo da estrutura administrativa e funcionamento do setor;

Gestão de
recursos
financeiros

• Identificação e detalhamento da estrutura atualizada do setor;
• Transferência da estrutura atualizada do setor para um quadro;
• Detalhamento da estrutura e levantamento das atribuições;
• Agrupamento das atribuições idênticas e semelhantes;
• Padronização do nome das atribuições;
• Determinação das funções, subfunções e atividades;

RESULTADOS - Ao final dos trabalhos, foi elaborado um Plano de
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ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

• Identificação dos documentos gerados em cada atividade.
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Classificação com base nas atribuições e competências do setor
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piloto, de acordo com o Estatuto da instituição e com os relatos dos
funcionários. Conjuntamente, em diálogo com o setor, também foi
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atividade-fim das instituições não sejam semelhantes, a adaptação
da metodologia adotada com base na obra de Ieda Pimenta
Bernardes se mostrou eficaz. A partir de então, o mesmo
procedimento poderá ser aplicado aos demais departamentos do
SEEBBH para que se construa o Plano de Classificação completo
da organização, possibilitando a ordenação física e intelectual dos
documentos e posteriormente servirá de subsídio para a elaboração
da Tabela de Temporalidade.
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