
RESPONSÁVEIS

 Secretário Municipal da Administração.

 Gerente de Admissão e Contratação. 

 Estagiários.  

 Demais Servidores da GEAC

 Computadores com acesso a internet. 

 Acesso ao sistema Max Net. 

RECEBIMENTOS DE DOCUMENTOS

DIARP

DEGP

GEAC

GEREP

GEFOP

ENVIO DE DOCUMENTOS PARA O ARQUIVO

O QUÊ COMO QUEM QUANDO

Recebendo documentos das 

Gerências 

Servidores da GEAC e 

Estagiários 

Sempre que houver 

demanda de 

documentos disponíveis 

para serem arquivados

Conferindo a lista de 

documentos 

Servidores da GEAC e 

Estagiários 

No momento em que se 

recebe os documentos

Apondo assinatura em campo 

apropriado do Protocolo de 

entrega de documentos

Servidores da GEAC e 

Estagiários 

Após a conferência de 

todos os arquivos

OBJETIVO: Descrever o processo de recebimento e envio de documentos para o arquivo. 

RECURSOS E DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

BASE LEGAL

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES PRINCIPAIS

DEFINIÇÕES

INSTRUÇÃO DE TRABALHO

Aprovado por: Amarildo de Oliveira - Secretário Municipal de Administração

Instrução Normativa SEAD - 001 de 26/01/2015

É o ato de receber documentos referentes à vida funcional do servidor, da sua 

nomeação até a exoneração, aposentadoria, vindo dos diversos setores que compõe 

a DIARP. 

Diretoria de Remuneração e Administração de Pessoal

Departamento de Gestão de Pessoas 

Gerência de Admissão e Contratação 

Gerência de Registro e Evolução de Pessoal

Gerência de Elaboração de Folha de agamento

                      ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS FUNCIONAIS 

Revisão: 00

Data: 10/05/2016

Página: 1 / 2

Elaborado por: Equipe GEAC

Os documentos recebidos, serão preparados para serem enviados para o arquivo da 

Prefeitura e quando for o caso anexos aos dossês funcionais dos Servidores.

PROCEDIMENTOS

Receber documentos 

1 

Assinar o protocolo 

Conferir documentos 



Organizando os documentos 

em ordem crescente de 

matrícula

Servidores da GEAC e 

Estagiários 

Após o recebimento dos 

documentos

Transcrevendo os 

documentos físicos em uma 

planilha contendo as 

seguintes informações, 

matricula, nome do servidor e 

CPF

Servidores da GEAC e 

Estagiários 

Após a separação dos 

documentos

Separando os documentos  

por códigos pré definidos pela 

Central de Atendimento 

(protocolo) seguindo a 

Instrução Normativa

Servidores da GEAC
Após a confecção da 

planilha

Identificando as pastas com o 

número de matricula do 

servidor

Servidores da GEAC e 

Estagiários 

Após a montagem da 

pasta

Colocando os dossiês em 

uma caixa em ordem 

crescente de matrícula, para 

serem enviados ao arquivo

Servidores da GEAC e 

Estagiários 

Após a identificação do 

dossíê

Enviando os documentos 

para setor de arquivo
Estagiários; Motorista

Após os dossiês serem 

acondicionados em uma 

caixa

e extravios de documentos. 

  Certificar a situação funcional do servidor a fim de separar os dossiês por categoria de ativo, exonerado e aposentado. 

 Conferir no sistema Maxnet as matriculas do servidor. 

 Listar todos os documentos, organizando-os por ordem de matricula o que facilita a localização como também evita perdas 

CUIDADOS

1 

Confeccionar 
dossiê? 

N 

Montar pasta 

Organizar os documentos por 
número de matrícula 

Confeccionar planilha 

Identificar dossiê 

Armazer dossiê 

Enviar dossiês 
para o arquivo 

S 


