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Introdução:
Este trabalho é resultado do Estágio Supervisionado em
Arquivologia B, do Curso de Arquivologia da UFMG. Trata-se da
apresentação das atividades desenvolvidas em parte do acervo
arquivístico da Prefeitura Municipal de Nova Lima, mais
especificamente nos documentos relativos as atividades de
gestão de recursos humanos.

Objetivo Geral:
Desenvolver um projeto piloto de arranjo físico e intelectual para
os documentos do setor de Recursos Humanos, de modo que
este possa subsidiar o arranjo físico e intelectual de todos os
documentos da Prefeitura Municipal de Nova Lima.

Atividades Desenvolvidas:
Para a realização deste trabalho foi necessário primeiro realizar
um levantamento bibliográfico sobre a construção de plano de
classificação. Depois foi realizado um estudo sobre a História da
Prefeitura e sobre sua estrutura organizacional.
levantou-se as tipologias documentais

Finalmente

para somente depois

elaborar o arranjo intelectual (plano de classificação) e o arranjo
físico (ordenação) dos documentos.

Considerações Finais:
O arranjo intelectual (plano de classificação) e o arranjo físico

Resultados:

(ordenação) são utilizados para organizar sistematicamente os

Foi elaborado um instrumento que utilizou como ponto de

documento produzido ou recebido por um órgão no exercício de

partida o código de classificação de documentos de arquivo

suas funções e atividades. Pensando sob este aspecto podemos

das atividades meio para a administração pública produzido

concluir que a existência deles servem como pilar de sustentação

pelo Conselho Nacional de Arquivos. Pretende-se que o

de uma boa política de gestão de documentos. Desta forma,

instrumento

concluímos que a construção

elaborado

seja

utilizado

para

facilitar

a

deste instrumento foi primordial

organização, avaliação, seleção, eliminação, transferência,

para que a prefeitura comece a criar sua própria política de gestão

recolhimento e acesso aos documentos, de acordo com os

de documentos.

princípios arquivísticos ( princípio da proveniência e principio
da

ordem

original), bem

como

as

características

e

especificidades dos conjuntos documentais arquivísticos
(naturalidade, interrelacionamento).
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