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RESUMO 
 

 Com a graduação e a profissão de Arquivista ganhando espaço também nos 

veículos de informação, a visibilidade dentro das empresas privadas tende a ver a informação 

como um “produto” muito precioso. Os grandes contratadores lentamente vão tomando 

consciência de que nenhuma empresa existe sem um arquivo. Além de ter seu status como 

“preservador”, o profissional arquivista desenvolveu um perfil de gestor da informação, onde 

o usuário é o seu principal cliente. Para que possa exercer bem as funções que lhe serão 

designadas, o arquivista precisa ter uma especificação, conhecimentos que lhes atribuam 

qualidades inerentes a essas tarefas e que lhes permita atuar dentro de preceitos práticos e da 

legislação prevista, sem proporcionar risco a informação por ele tratada. A partir da 

disseminação dessa valorização do profissional devidamente qualificado, vislumbramos um 

mercado de trabalho onde os contratadores passam a ter conhecimento da especificidade desse 

profissional e de suas atribuições dentro da empresa, verificando assim sua indispensabilidade 

nas relações informacionais organizacionais. A partir de um olhar crítico sobre o problema da 

inserção dos futuros arquivistas no mercado de trabalho de acordo com suas atribuições, 

buscará se evidenciar que o desconhecimento por parte dos empregadores e a carência de 

investimentos na área da Arquivologia - ciência e profissão - são os principais fatores para a 

desvalorização desse profissional no mercado, mesmo com sua utilidade já devidamente 

reconhecida. Para que fosse possível a apresentação dos resultados, fez-se um levantamento 

bibliográfico que proporcionou todo o embasamento teórico da pesquisa e através da pesquisa 

de campo observar um pouco da realidade mercadológica brasileira que o profissional irá 

encontrar. 

.  

 

 

 

 

 

Palavras Chave: Gestor da informação, profissional, arquivista, mercado de trabalho, setor 
privado, valorização. 
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ABSTRACT 

 
 

 As graduates in Archival Science and archivists gain more and more of the 

media's attention, companies are beginning to see information as a very precious "product". 

The big employers are slowly realizing that their companies cannot exist without archives. 

Apart from their status of "preservers", professional archivists have also developed the profile 

of information managers, where users are their main clients. In order to execute well the tasks 

assigned to them, archivists need expertise, knowledge that will provide them with the 

qualities necessary to execute these tasks and that will allow them to work within the 

practical precepts and complying to the law, without risking the information being taken care 

of by them. By raising awareness of the importance of a duly qualified professional, we look 

forward to a labor market where employers are aware of these professionals' expertise and of 

their roles inside the companies, thus recognizing how essential they are in corporate 

information relations. By shedding a critical light on the problem of insertion of future 

archivists in the labor market as per their correct job roles, we will try to prove that 

employers' ignorance and lack of investment in the Archival Science area - both as a science 

and as a profession - are the main factors in the devaluation of these professionals in the job 

market, even though their usefulness is now being properly recognized. In order to present 

these results, a bibliographical survey was conducted and this literature provided the entire 

theoretical basis for this research; in addition to this, a field research was performed, making 

it possible to observe a bit of the Brazilian labor market that future professionals will 

encounter. 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: information manager, professional, archivist, labor market, private sector, 

valorization.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

O estabelecimento do conceito de Arquivo se deu na transição do mundo antigo para 

idade média. A partir de então, as diferenças que distanciavam o Arquivo de outros sistemas 

de informação como bibliotecas e museus foram se acentuando até chegarem a suas 

concepções distintas atuais. Com essas distinções perpetradas, a Arquivologia foi ganhando 

espaço tanto como ciência quanto como profissão. Como consequência do crescimento da 

área, suas problemáticas foram ganhando proporções cada vez maiores e a necessidade por 

estudos e normas que regulamentassem a atuação do profissional foi aparecendo em diversos 

setores organizacionais.  

Sob esse panorama, verificou-se trabalho a necessidade de levantar o motivo pelos 

quais hoje, nas empresas brasileiras privadas, ainda a contratação desse profissional não se dá 

de maneira efetiva desde o início da produção documental. O reconhecimento das lacunas 

existentes entre contratadores de empresas privadas e profissionais de arquivo identifica o 

motivo da não contratação preventiva desse profissional, além da sua desvalorização no 

mercado de trabalho e desconhecimento de suas habilidades específicas. 

O presente trabalho tem por objetivo apresentar a percepção dos responsáveis pela 

contratação de pessoal em empresas privadas em relação à necessidade de se contar os 

serviços dos profissionais de arquivo para gerir a documentação gerada pela empresa, assim 

como saber que conhecimento eles possuem sobre as atribuições desses profissionais.  Foi 

realizado, também um levantamento da oferta de vagas nos sites de empregos para identificar 

a relação existente entre o profissional arquivista que buscam e as atribuições que lhes 

conferem.  

Justifica-se a pesquisa aqui proposta pela relevância de mostrar que a contratação de 

profissionais arquivistas para a gestão dos documentos gerados nas empresas é extremamente 

necessária para assegurar que os mesmos tenham tratamento, organização e recuperação 

adequados para que o acesso à informação seja garantido e a qualidade do trabalho de toda a 

empresa seja possível. Certamente, sem o acesso a tempo e a hora da informação gerada pela 

própria empresa tem repercussão negativa na qualidade dos serviços prestados por ela. Além 

disso, esse trabalho poderá contribuir para a valorização dos profissionais habilitados a 

exercer sua função de forma legal e ampliam sua visibilidade no mercado de trabalho.  
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2. A CONSTITUIÇÃO DA POLÍTICA DE ARQUIVOS NO BRASIL 

 

Historicamente, o modelo dos Arquivos brasileiros seguiu o europeu que via os 

arquivos apenas como fonte de pesquisa. Com os pilares da arquivística construídos sobre 

essa visão, barreiras teóricas dificultaram a inserção de novos conceitos que contribuiriam 

para o avanço da arquivística como ciência e prática. 

Desde a Roma antiga já se notou a necessidade de criar métodos que gerissem a 

organização dos documentos. Com o tempo, os acervos foram se diversificando e aumentando 

seu grau de complexidade, porém os embasamentos teóricos não evoluíram no mesmo ritmo. 

Os conceitos da ciência e da profissão mantiveram-se inalterados. 

No cenário internacional, alguns países começaram a apresentar interesse e 

desenvolver estudos na área dos arquivos não só como fonte de pesquisa, mas também como 

instrumento fundamental para alicerce de qualquer atividade administrativa. Assim, com a 

identificação da existência de novas necessidades arquivísticas, novas formas de ordenação 

passaram a ser exigidas.   

Inicialmente com políticas voltadas para os interesses das administrações de cunho 

governamental/público, o Arquivo Nacional Brasileiro foi criado e em 1991 de acordo com a 

lei nº 8.159 passou a ser o órgão responsável pela "gestão documental e a proteção especial a 

documentos de arquivos, como instrumento de apoio à administração, à cultura e ao 

desenvolvimento científico e como elementos de prova e informação" (ARQUIVO 

NACIONAL, 2013). 

Mesmo que a criação dos documentos dentro de cada diferente tipo de órgão – 

governamental ou não – seja de responsabilidade e manutenção própria, o Arquivo Nacional, 

segundo Jardim (1987) deve preparar regulamentos e estar envolvido em algumas questões 

pertinentes aos arquivos em geral. 

 

Os arquivos nacionais devem assegurar que, de forma condizente com o 
contexto administrativo e constitucional de cada nação, arquivistas 
profissionais ofereçam assistência técnica ás agências governamentais e a 
outras instituições públicas na implementação dos sistemas de Gestão de 
documentos. (JARDIM, 1987, p.38) 
 
 

Sob uma perspectiva contemporânea, a gestão de documentos cobre todo o ciclo de 

existência dos documentos, desde o momento de sua criação até sua destinação final – guarda 
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permanente ou eliminação. Além disso, visa garantir a normatização e a organização da 

informação que é produzida pelas entidades no curso de suas atividades. 

Com o crescimento das entidades privadas e as necessidades de regulamentações que 

guiassem a gestão da documentação de caráter privado. Hoje, o Arquivo Nacional no Brasil 

dispõe de órgãos que também prezam e normatizam fazeres no âmbito das empresas privadas. 

Com a criação do CONARQ (Conselho Nacional de Arquivos) e do SIGAR (Sistema 

Nacional de Arquivos), algumas resoluções foram voltadas para instauração de políticas 

nacionais para arquivos privados, conforme apresentado no site do Arquivo Nacional. 

 

CONARQ é um órgão colegiado, vinculado ao Arquivo Nacional do 
Ministério da Justiça, que tem por finalidade definir a política nacional de 
arquivos públicos e privados, como órgão central de um Sistema Nacional de 
Arquivos, bem como exercer orientação normativa visando à gestão 
documental e à proteção especial aos documentos de arquivo. (ARQUIVO 
NACIONAL, 2014) 
 
 

A partir do século XX houve um aumento fenomenal na quantidade de informação 

disponível. Com a disponibilidade de diversos meios de transmissão e disseminação de toda a 

informação gerada, a conhecida “sociedade da informação” começou a se preocupar com o 

controle desses conteúdos jogados sem filtro para os mais diversos públicos. 

No cenário atual, a informação é vista como recurso básico fundamental para o 

desenvolvimento tanto empresarial quanto social. Para que se possa fazer bom uso e desfrutar 

de uma informação faz-se necessário o controle da mesma. Na visão de Evans, “os registros e 

arquivos são as ferramentas e os subprodutos dos processos administrativos” (EVANS, 1994, 

p. 6). 

Com informações em vários suportes, a concepção e visão da arquivística como 

ciência, passou a exigir normas e padrões para que fossem entendidos internacionalmente já 

que componentes do “fazer” arquivístico mostraram-se indispensáveis já no início das 

atividades das organizações. Além das mudanças e avanços práticos, a Arquivologia também 

começa a propulsionar diferentes entendimentos sobre as terminologias utilizadas.   

 

Não é, portanto, irrelevante o "salto" semântico da expressão "documento de 
Arquivo" para a "informação arquivística" (ou informação de Arquivo), 
porque pressupõe uma nítida predominância do conteúdo sobre o suporte, 
mas sem negar a sua importância enformadora. (SILVA, 1999, p.3) 
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A grande produção informações dentro das empresas gera um imenso volume de 

massa documental, que se vai se acumulando ao longo do tempo e no decorrer das atividades 

rotineiras. Diante do panorama do acumulo de dados sem tratamento, a qualidade das 

informações está constantemente ameaçada. Tomando como ponto de partida Ferreira (2003), 

como a informação só agrega valor quando permite as empresas a perceberem tendências ou 

problemas dentro de seus negócios, a mesma precisa ser tratada de forma eficiente.  

Embora recente, a preocupação da preservação do conhecimento para que esse 

agregue valor é alvo crescente dos governos e dos grandes grupos econômicos. A visão de 

que a informação bem tratada permite maior produtividade e eficiência em todas as escalas de 

trabalho. A economia começa a valorizar essas atividades de informação, percebendo, de 

acordo com Marchiori (2002) aspectos positivos advindos dessa gestão informacional. 

Segundo a autora, com o auxilio do potencial tecnológico, a informação pode ser tratada e 

disseminada em diversos suportes de forma rápida, atendendo as diferentes necessidades dos 

indivíduos sendo no âmbito pessoal ou administrativo. Além disso, a percepção de que os 

setores econômicos são nutridos por força de trabalho e acesso a informação, que para estar 

acessível, deve ser organizada e gerenciada.  

Dentre os aspectos positivos da sociedade globalizada, Marchiori lista as “redes de 

informação eletrônica” que permitem os dados migrarem não só de forma física, mas também 

todo o seu conteúdo informativo de uma empresa para outra. (MARCHIORI, 2002, p.73) 

A necessidade da elaboração de projetos básicos para que essa Gestão seja feita com 

eficiência e qualidade começa a ser percebida logo nos primeiros meses/anos de atividade da 

administração. Funções como a classificação, se mostram indispensáveis para um melhor 

entendimento e transparência das informações das atividades rotineiras, o que torna-se um 

fator auxiliador na tomada de decisões pela alta administração empresarial. 

A desobediência de alguns princípios fundamentais da arquivística pode ser crucial 

para a qualidade e a recuperação das informações nas organizações privadas. De acordo com 

Tarciso, “os princípios de respeito aos fundos e o da ordem original são as bases que 

fundamentam toda a atividade da classificação” (TARCISO, 2007, p. 250). 

Essa crescente busca por informação confiável e de forma rápida faz crescer a procura 

por um profissional e por sistemas eficientes, e é ai onde os empregadores encontram grandes 

problemas. Quem contratar? O que exigir? O que e como avaliar nesse profissional? 
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3. VISÃO DO ARQUIVISTA COMO PROFISSIONAL 

 

3.1 O profissional e suas atribuições 

 

Com intuito de definir o arquivista no Brasil, a Associação dos Arquivistas Brasileiros 

- AAB - discorre sobre a Arquivologia e as atribuições do profissional. 

 

Arquivologia é uma ciência que tem como objeto a informação registrada 
sob os mais variados suportes. O arquivista é o profissional, de nível 
superior, capacitado pela sua formação para classificar, avaliar, descrever, 
preservar e conservar, guardar e recuperar toda informação registrada 
produzida ou recebida por uma instituição no decorrer de suas atividades 
(ASSOCIAÇÃO DOS ARQUIVISTAS BRASILEIROS – AAB, 2014). 

 

 

Com as novas dimensões, a Arquivologia se vê obrigada a reestruturar seu espaço de 

atuação. Não só a Arquivologia como disciplina, mas também como ciência e profissão. A 

nova visão do “arquivista como produtor de conhecimento” traz a tona a emergência de novos 

padrões de uso da informação. (JARDIM, 1998, p.1) 

Essas dúvidas quanto à contratação de um profissional são recorrentes no âmbito das 

empresas privadas brasileiras. A falta de instrução dos contratadores sobre o que a área de 

gestão documental exige reflete na falta da seleção de profissionais qualificados para a 

determinada função. O cenário tente a piorar quando profissionais de outras áreas tem como 

tarefa designada o controle e manutenção das informações das empresas privadas. 

Quando um profissional não tem entendimento e domínio desses princípios, haverá 

uma classificação por intuição, que pode ser de fácil entendimento para quem a gerou, porém 

não obedece nenhum critério pré-estabelecido pelas legislações arquivísticas. José Maria 

Jardim em “O conceito e a prática de Gestão de Documentos" escala os principais fatores 

inibidores para a adoção da gestão de documentos. São eles: As limitações de ordem legal; as 

tradições administrativas que impedem uma reorganização dos sistemas de informação; e a 

visão de papel histórico dos arquivos (JARDIM, 1987). 

Ao tentar explicar as razões para tratar o problema da administração de documentos, o 

americano Theodore Schellemberg em seu livro “Arquivos Modernos” analisa a importância 

das técnicas arquivísticas e de sua implantação e aplicação nos documentos de uma 

organização. Além da preocupação com as técnicas, ressalta-se a importância de os 
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procedimentos serem realizados sempre por um profissional devidamente qualificado, um 

Arquivista. Segundo Schellenberg:  

 

A documentação sobre qualquer assunto - quer se trate de política ou 
planejamento governamental, de problemas sociais ou econômicos, objetos 
daquela política ou planejamento – será mais adequada ou menos adequada, 
dependendo da maneira pela qual os documentos são produzidos e mantidos 
para uso corrente e do destino que se lhes dá depois de terminado aquele uso 
(SCHELLENBERG, 2004 p. 53 ). 
 
 

Além dessas, muitas outras dificuldades são encontradas, como a ausência de tabelas 

de temporalidade e quesitos para processamento e eliminação de documentos. Com a visão 

ineficiente do Arquivo perante o corpo empresarial privado, muitos funcionários não destinam 

os documentos ao arquivo, tratando-os separadamente do conjunto documental ao qual fazem 

parte. Além de tramitarem sem nenhum controle, muitas vezes se acumulam sem qualquer 

identificação. Perde-se o controle do acervo e das informações nele contidas. Todo esse 

problema é fruto dá falta da aplicação das políticas arquivísticas e da atuação de um 

profissional devidamente qualificado. 

A adoção da Gestão de documentos, quando feita por um arquivista, é crucial para 

questões administrativas como controle de tarefas, estratégias para produção e tomada de 

decisões. Quando a Gestão de documentos passa a ser feita de forma eficaz dentro de uma 

administração, todo o conhecimento e informação implícitos de forma tácita passam a ser 

explícitos, possibilitando uma aprendizagem contínua no ambiente. 

Analisando separadamente, por terem seu escopo de funcionários estabelecidos através 

de contratos, a base das empresas privadas é muito frágil. A não existência de políticas que 

assegurem a continuidade dos projetos torna-se um grande problema quando a empresa tem 

uma classificação intuitiva. A saída de um funcionário pode prejudicar ou inutilizar um 

sistema de gerenciamento criado por ele. 

 

Em cada setor, o funcionário responsável pela documentação imprime uma 
característica própria ao método, o que impossibilita a sua operação por 
outras pessoas. A ausência daquele dificulta ou, às vezes, impede a 
recuperação da informação. A melhoria das condições de organização do 
arquivo só é lembrada quando se procura uma informação e esta não é 
encontrada. Os documentos não são eliminados, mas também não são 
tratados de forma técnico-científica. (TARCISO, 2007,  p.260) 
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A complexidade da prática de gestão de arquivos privados é fruto das diversas faces 

que os arquivos podem incorporar. Como são resultado das atividades fins e meio das 

empresas, os arquivos se diferem de acordo com a área de atuação da administração. A partir 

da tipologia documental resultante das atividades o tratamento se moldará as necessidades e 

exigências do acervo. Assim, o empregador terá embasamento para analisar as diversas 

responsabilidades compreendidas pelos arquivistas dentro de um organismo. 

No setor privado, destaca-se o trato e o gerenciamento das informações. O profissional 

passa a ser responsável ativo na coleta, processamento, filtro e disseminação da informação 

por meio de sistemas disponíveis. Para que essa atividade possa ser realizada em 

conformidade com os decretos previstos em lei e com as normas específicas da arquivística, é 

necessária a contratação de profissionais devidamente qualificados. 

O retrato do profissional no setor privado brasileiro, porém não é tão bem delimitado 

como as pesquisas – em sua maioria de fontes internacionais – mostram. Na prática, o 

processo de reconhecimento e seleção do perfil profissional pelos empregadores privados para 

atuar na área de gerenciamento de informações mostra uma carência. 

A multidisciplinaridade que a ciência da informação adquiriu ao longo do tempo, 

contribui para a falta de reconhecimento específico do perfil do profissional arquivista. Com a 

ascensão de sistemas e procedimentos em meio digital, com o caráter administrativo, histórico 

e jurídico dos documentos e suas tantas outras características, muitas vezes profissionais de 

outras áreas como administradores e historiadores ocupam os cargos que deveriam ser 

preenchidos por profissionais da ciência da informação. Como já ressaltado por Ferreira 

(2003), existe a demanda por profissionais da informação, mas falta oportunidade para os 

oriundos da área de ciência da informação, devido falta de reconhecimento das 

potencialidades desses profissionais no mercado de trabalho. 

Embora recente, a preocupação da preservação do conhecimento para que esse 

agregue valor é alvo crescente dos governos e dos grandes grupos econômicos. A visão de 

que a informação bem tratada permite maior produtividade e eficiência em todas as escalas de 

trabalho. 
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3.2 Carências de investimentos na formação inicial e continuada do arquivista 

 

No Brasil, a formação de profissionais de arquivo, mesmo com avanço dos últimos 

vinte anos, ainda não recebe a dada importância. Existem lacunas a serem preenchidas na sua 

formação para que ele possa atuar competentemente como gestor de informação.   

 

O profissional de arquivo de hoje em dia é cada vez mais um gestor de 
informação, mas não deixando de fazer o que sempre fez, proporcionar o 
acesso aos documentos e à informação por eles veiculada. No entanto, a 
prática demonstrou-nos que o arquivista não pode continuar encerrado na 
sua postura clássica [...], mas deve transforma-se num profissional que deve 
ter um papel mais preponderante na concepção dos sistemas de informação 
da sua organização [...]. (ANTÓNIA, 2007, p.5) 
 
 

A Arquivologia – ciência e disciplina – carece de investimentos em produção de 

conhecimento. Jardim (2009) diz que a inexistência de periódicos exclusivos da área de 

Arquivologia, a baixa incidência de publicações de estudos e trabalhos por profissionais e 

universitários são vistos como graves problemas no que se refere à comunicação científica da 

área no país. Dispondo de poucos estudos e aprofundamentos nas áreas de interesse, a 

formação do arquivista no Brasil é defasada e oferece poucos recursos para uma 

especialização mais aprofundada. 

Além da formação acadêmica de base, de acordo com Antónia (2007), o profissional 

de arquivo deve manter-se em constante aprendizado em busca de moderniza-se junto com as 

práticas institucionais. A formação contínua do arquivista é imprescindível para que este 

esteja sempre em consonância com as perspectivas e necessidades informacionais 

tecnológicas da instituição para a qual este presta serviços.  

 Ainda de acordo com a autora, somente profissionais bem preparados são capazes de 

empreender processos bem estruturados de inovação, visando através de pesquisas 

estratégicas, manter a gestão da qualidade. Para alcançar um serviço de qualidade de gestão 

de informações, o arquivista deve conhecer bem toda a estrutura administrativa da instituição 

e estar atuando desde a criação dos documentos. A capacidade de inovação também é uma 

característica forte, inerente ao profissional de arquivo. Segundo Antónia (2007), o 

conhecimento para ser verdadeiro, deve ser partilhado e a partilha destes ensina e economiza 

recurso.  

 Com pouco embasamento, tanto teórico quanto jurídico, muitas questões relativas aos 

arquivos privados brasileiros e o tratamento que lhes deve ser assegurado ainda constituem 
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um cenário complexo para profissionais e contratadores. A pouca visibilidade prestada à 

profissão faz com que contratadores busquem profissionais sem uma qualificação específica 

para realizar as referidas tarefas de cunho arquivístico e, com isso, profissionais 

especializados vêem a desvalorização da sua área de estudo e atuação no mercado de trabalho. 

 

 

3.3 Oportunidades no mercado de trabalho 

 

Dentre os aspectos positivos da sociedade globalizada temos as “redes de informação 

eletrônica” que permitem que os dados possam migrar não só de forma física, mas também 

todo o seu conteúdo informativo de uma empresa para outra. (MARCHIORI, 2002, p.73) 

A exigência de um composto de habilidades coloca o empregador diante da 

necessidade de um profissional devidamente qualificado. E exigência da oferta de informação 

tratada e com seu valor efetivo são qualidades que passam a ser avaliadas no âmbito 

empresarial – o conhecimento sobre Gestão informacional. Marchiori frisa ainda em seu 

artigo que “tantos os processos administrativos, como a utilização de tecnologias são 

mecanismos facilitadores para a otimização de processos”, ou seja, a atuação de um 

profissional qualificado nos processos administrativos em conjunto com o auxilio tecnológico 

há uma otimização da comunicação. 

 

Os processos de agregação de valor à informação também são identificados 
como básicos para o profissional em gestão da informação, incluindo-se aí as 
habilidades de análise, condensação, interpretação, representação e 
estratégias de busca e apresentação/formatação da informação (...) 
(MACHIORI, 2002, p. 75). 
 
 

A fim de caracterizar a visibilidade do profissional de arquivo pelas empresas privadas 

brasileiras, foi colhida uma amostragem de cinquenta (50) vagas disponibilizadas no período 

dos anos 2013/2014 em sites de livre acesso. 
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Gráfico I: Percentual de vagas ofertadas no período de 2013/2014 por nível de 

formação. 

24%

32%

36%

8%

FORMAÇÃO

SUPERIOR ARQUIVISTA

SUPERIOR OUTROS CURSOS

NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO

NÃO ESPECIFICADO

 

Fonte: Produzido pela autora por meio de pesquisa nos sites 

www.alunadearquivo.blogspot.com.br, www.vagas.com.br, www.home.catho.com.br e 

www.infojobs.com.br 

 

O gráfico I apresenta o percentual de vagas ofertadas no período de 2013 a 2014. Este 

percentual foi obtido através de uma pesquisa em sites divulgadores de vagas. Em seguida, 

elaborou-se uma tabela visando mapear essas ofertas disponibilizadas que tinham o foco na 

realização de tarefas condizentes com a formação profissional do arquivista. A mencionada 

tabela encontra-se no “Anexo I”. Nesta tabela, pode-se notar a multiplicidade de visões que os 

empregadores possuem sobre o trabalho dos arquivistas e que deu origem ao agrupamento que 

de funções e suas nomenclaturas que apresentamos nos gráficos I e II. 

A análise dos resultados obtidos explicita que em 76% dos casos as vagas não são 

designadas especificamente para o arquivista graduado. Notoriamente, as atividades descritas 

nas publicações das vagas são de suma importância para o bom funcionamento da 

engrenagem administrativa e por tanto devem ser desempenhadas por profissionais 

devidamente qualificados e capazes de exercer tais funções seguindo de normas e padrões 

éticos como, por exemplo, a realização de tarefas básicas relacionadas ao arquivo como 

gestão da informação, gestão de documentos, arquivamento, classificação, organização, 

digitalização entre outras. 
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Discorrendo sobre a necessidade de conhecimentos esperados pelos arquivistas, 

Ferreira diz que “julga-se necessária uma combinação balanceada de conhecimentos técnicos-

profissionais e pessoais, pois esse profissional é um intermediário das demandas de 

informação de uma organização”. (FERREIRA, 2003, p.46) 

A percepção da necessidade de um profissional executando essas determinadas tarefas 

por parte dos contratadores, contudo, não os faz capazes de delimitar a especificidade desse 

profissional. Em linhas gerais, o empregador reconhece a necessidade do gerenciamento da 

informação, porém não às atrela a um profissional da ciência da informação, a um arquivista.  

 

 

Gráfico II: Nomenclatura utilizada para anúncio de vagas ofertadas no período de 2013/2014. 

Fonte: Produzido pela autora por meio de pesquisa nos sites 
www.alunadearquivo.blogspot.com.br, www.vagas.com.br, www.home.catho.com.br e 
www.infojobs.com.br 

 

 

O gráfico II traz a análise percentual da nomenclatura utilizada pelos empregadores ao 

anunciar uma vaga para realizar as tarefas específica  de um arquivista. Através do estudo das 

informações disponíveis na tabela encontrada no Anexo I, é possível constatar que ao oferecer 

uma vaga para desempenhar determinadas atividades competentes a um arquivista, 48% dos 

empregadores não mencionam o termo "arquivista. O empregador procura por um profissional 

para exercer atividades específicas relacionadas ao arquivo, porém não tem conhecimento 

para distinguir quem é esse profissional. De acordo com Fernandes, 



 20

 

(...) nem sempre a procura pelos serviços garantem a contratação de 
profissionais habilitados ao exercício de determinada atividade. [...] existe 
uma grande procura pelos serviços de Arquivo, porém muitos empregadores 
insistem na não contratação de profissionais habilitados para a execução 
destas atividades. A competição entre profissionais que tem áreas do 
conhecimento afins leva ao estabelecimento de legislação voltada para o 
exercício e o direito da sua vida profissional e do seu trabalho - uma 
jurisdição específica para o campo de trabalho. (FERNANDES, 2010, p. 17) 
 

 
Quanto à questão das atividades que competem especificamente aos arquivistas, a 

legislação brasileira discorre sobre a abrangência dessas funções no campo nacional. A 

disposição do Artigo 2º da Lei 6.546, de 04/07/1978 trás em seu escopo a listagem das  

atribuições deste profissional. 

 
I – planejamento, organização e direção de serviços de Arquivo; 
II – planejamento, orientação e acompanhamento do processo documental e 
informativo; 
III – planejamento, orientação e direção das atividades de identificação das 
espécies documentais e participação no planejamento de novos documentos 
e controle de multicópias; 
IV – planejamento, organização e direção de serviços ou centro de 
documentação e informação constituídos de acervos arquivísticos e mistos; 
V – planejamento, organização e direção de serviços de microfilmagem 
aplicada aos arquivos; 
VI – orientação do planejamento da automação aplicada aos arquivos; 
VII – orientação quanto à classificação, arranjo e descrição de documentos; 
VIII – orientação da avaliação e seleção de documentos, para fins de 
preservação; 
IX – promoção de medidas necessárias à conservação de documentos; 
X – elaboração de pareceres e trabalhos de complexidade sobre assuntos 
arquivísticos; 
XI – assessoramento aos trabalhos de pesquisa científica ou técnico-
administrativa; 
XII – desenvolvimento de estudos sobre documentos culturalmente 
importantes 
  

 

Ainda no que tange as competências do profissional  arquivista abrangentes na sua 

contratação por uma empresa privada, Marchiori (2002) define os “conhecimentos e 

habilidades” deste profissional conforme ilustra a tabela a seguir: 
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ÁREA ATUAÇÃO 

Planejamento O profissional atuando no estudo do 

impacto que a informação causa no 

desempenho da organização. 

Comunicação Responsabilidade pela comunicação de 

dados; fluxo da informação. 

Gerência da informação Gestão documental; utilização da 

informação para tomada de decisões. 

Gerência de recursos humanos Julgamento de desempenho; controle de 

custos. 

Vendas e marketing Pesquisa de mercado; estudo de 

estratégias de marketing. 

Contexto político Segurança de dados; direito à privacidade 

da informação, liberdade de informação. 

Gerência de recursos financeiros Controle de custos; planejamento de 

estrutura orçamentária. 

(Fonte: Elaborado pela autora com base em MARCHIORI, 2002, p. 75-76) 
 

 

 

3.4 Arquivista como produtor de conhecimento 

 

O perfil do arquivista no séc. XXI passa por mudanças. Exigências recaem sob a 

profissionalização do arquivista, que passa de reprodutor de conhecimento para produtor 

de conhecimento. Com a notória importância da informação no mundo contemporâneo, a 

atuação do arquivista não deve mais limitar-se a apenas transferir e arquivar informações, mas 

sim estar presente desde a produção das mesmas (JARDIM, 2009).  

Ainda sobre a reprofissionalização do profissional de Arquivo: 

 

O papel do arquivista tem de estar sintonizado com o do gestor e do agente 
administrativo "produtores de documentos" e distancia-se do bibliotecário, 
porque, ao contrário deste, não se cinge ou restringe aos modos e técnicas de 
processamento da informação, apesar de inevitáveis e fundamentais, 
devendo também conhecer com detalhe o contexto da criação e do fluxo 
informacional, o que o levará a investir na avaliação e na selecção desde que 
é gerada ou recebida a informação por forma a manter sob controlo face aos 
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objectivos estatutários ou estruturais e dentro de níveis adequados de 
pregnância (importância), pertinência (interesse temático) e densidade 
(riqueza de dados ou elementos textuais) a "memória" institucional”. 
(SILVA, 1999, p. 28-29) 
 
 

 Novos conhecimentos de práticas ligadas a tecnologia da informação passam a ser 

cobradas, sendo o profissional obrigado a atualizar-se para se adaptar ao novo modelo 

exigido. O crescente fomento da sociedade globalizada, infinitas novas formas de comunicar e 

transmitir a informação foram se mostrando cada vez mais presentes.  

No caso brasileiro, a predominância da visão do arquivista ligado à memória ainda 

retarda a amplitude da profissão. Porém, segundo Jardim (2009), discussões cada vez mais 

presentes em eventos e congressos fomentam que a memória no espaço arquivístico só poderá 

ser resgatada se neste houver gerenciamento da informação para que esta possa ser 

disponibilizada.  

Os recursos da tecnologia da informação disponíveis atualmente auxiliam a rápida 

produção e obsolescência das informações o que faz crescer as exigências por uma gestão 

eficiente. Como efeito de recursos como advento da internet e das redes de informação, o 

compartilhamento instantâneo das informações foi se intensificando. Referindo-se as essas 

redes de informação, Tomaél levanta que "uma vez presentes, esses recursos facilitam o 

acesso à informação atualizada e relevante" (TOMAÉL, 2005 p.4) 

Essas rápidas transformações no cenário das administrações privadas e suas 

necessidades por informação rápida e eficiente são fatores que fazem a gestão de documentos 

e a administração de arquivos serem vistos como partes fundamentalmente integradas. 

Segundo Antónia (2007), partindo do pressuposto da inovação e desenvolvimento, os 

arquivistas devem ter a competência de ser um profissional comprometido e interventivo. 

 

Numa política de gestão integrada de documentos e arquivos, necessária a 
uma administração moderna e eficaz, o arquivista deve intervir no início da 
cadeia documental, acompanhando todo o ciclo de vida dos documentos, 
promovendo a sua eliminação, caso não tenha valor secundário, ou a sua 
integração no arquivo definitivo. (ANTÓNIA, 2007, p.1) 
 
 

Temos como alicerce principal a importância do profissional de gestão de informação.  

Para que possa ser possível a integralização de uma sociedade da informação e do 

conhecimento, a presença destes profissionais atuando e gerindo toda a informação produzida 

faz-se imprescindível para a transmissão com qualidade da mesma. A importância da 

integralização dos serviços de gestão de documentos exercidos pelos arquivistas no contexto 
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administrativo das empresas privadas materializa o primeiro passo rumo ao sucesso de 

práticas de gerenciamento de informações. 
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4.COLETA, TRATAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

Com a efetiva importância de um profissional qualificado gerindo as informações 

desde sua criação dentro das administrações, inicia-se o estudo da problemática 

contemporânea que trata do grande fluxo de informações sem que o devido tratamento lhes 

seja aplicado. Se a solução – o profissional de Arquivologia – já existe, por que este 

profissional ainda não se insere desde o início das atividades documentais da empresa? 

Com intuito de tentar compreender melhor a visão dos contratadores foi feito um 

levantamento de dados coletados por meio de entrevistas realizadas com empregadores para 

levantar sua percepção sobre o entendimento que tinham sobre o profissional arquivista e 

suas funções. Além destes, outros questionamentos como a necessidade e possível inserção 

especificamente desse profissional em seu quadro de funcionários. Os contratadores 

explicitaram seu grau de conhecimento de forma intuitiva sobre as questões levantadas, 

contribuindo assim para uma análise da postura dos mesmos. Com as informações pertinentes 

a contratação/ou não de profissionais, a pesquisa visa esclarecer alguns pontos sob a 

perspectiva do empregador. 

Neste trabalho, foram entrevistados dez (10) empregadores/gestores de empresas 

brasileiras atuantes. A realidade das empresas varia de pequeno e médio porte e seus gestores 

possuem diferentes níveis de formação em diferentes áreas do conhecimento. Dentro desse 

espaço amostral, os entrevistados responderam as questões propostas sem qualquer tipo de 

pesquisa ou consulta anterior, ou seja, baseados apenas em seus conhecimentos prévios e suas 

rotinas administrativas. A seguir serão listadas as cinco principais definições das funções, 

possíveis fatores de contratação e atividades vistas como responsabilidade do arquivista 

elencadas pelos entrevistados.  

 

• Funções do arquivista 

1. Realizar o arquivamento de documentos 

2. Organizar o arquivo físico 

3. Preservar a história da empresa 

4. Conservar documentação 

5. Recuperar informações  
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• Necessidade de contratação do profissional 

1. Organização de documentos a fim de reduzir custos  

2. Aumento descontrolado do fluxo documental 

3. Recuperar informações com rapidez 

4. Organização física do espaço do arquivo 

5. Prova de ações 

 

Ao elencarem-se as principais funções e necessidades frisadas como de 

responsabilidade arquivística para os contratadores, é possível perceber que estes ainda tem 

uma visão limitada sobre o profissional e suas atividades em questão. Mesmo que em alguns 

casos já exista a noção do arquivista como possível gestor, em sua maioria os entrevistados 

ainda relacionam o profissional apenas por sua função primária de preservador como 

podemos observar no Gráfico III. 

 

Gráfico III: Principais funções do arquivista 

 Fonte: Produzido pela autora com base em pesquisa de campo com empregadores, 2014.  

 

Conforme a ilustração feita no gráfico III é possível notar que mesmo que já exista um 

pequeno reconhecimento do profissional de Arquivo como gestor da informação, os 

empregadores, em sua maioria, ainda tem a visão clássica do arquivista inserido em funções 

voltadas para a organização física e preservação da memória institucional. 
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A visão proporcionada pelos contratadores permite considerar alguns dos motivos para 

que para a realização de determinadas tarefas não seja exigido um arquivista. O 

desconhecimento por parte dos empregadores da gama de funções de responsabilidade do 

arquivista os faz contratar um funcionário sem qualquer especialização que solucionará as 

questões propostas de forma intuitiva, ou seja, sem ter embasamento de normas ou preceitos 

éticos que abarcam questões pertinentes a área da Arquivologia - tanto como ciência quanto 

como profissão. Em virtude desse desconhecimento das funções do arquivista ainda notado 

nos dias de hoje, o profissional qualificado ainda não tem sua importância integral 

reconhecida pelo mercado de trabalho.  

Nesse estudo, 100% dos entrevistados empregadores já sentiram a necessidade da 

realização de determinadas tarefas cunho do arquivista em suas empresas, porém apenas 40% 

deles declararam já ter sentido a necessidade de contratar um profissional qualificado para 

realizar as referidas tarefas. 

 

Gráfico IV: Declaração por parte dos empregadores da necessidade de contratação de 

profissionais qualificados 

 
Fonte: Produzido pela autora com base em pesquisa de campo com empregadores, 2014. 

 



 27

5.CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Além das visões descritas nesse trabalho, o resultado do estudo levantado permite tirar 

conclusões preliminares sobre as razões que ainda hoje motivam o desconhecimento por parte 

dos contratadores das atividades inerentes ao profissional arquivista. 

Após o estudo das atribuições do profissional de Arquivo, sua inserção no mercado de 

trabalho, suas qualidades e limitações através de levantamento bibliográfico e pesquisa de 

campo com empregadores, para além de uma boa formação em nível de graduação, o presente 

trabalho apontou para a necessidade de esse profissional buscar constantemente se atualizar 

por meio de uma educação continuada que lhe garanta o preparo para atuar num mercado de 

trabalho exigente e competitivo. 

Os resultados da pesquisa realizada também permitem observar o ainda expressivo 

desconhecimento das atividades efetivas do profissional de arquivo pelos contratadores. Isto 

ocasiona a desvalorização da profissão arquivística, visto que contratam pessoas não 

habilitadas para o trabalho. E, ainda, só se dão conta da necessidade de se contratar um 

arquivista, quando já se estabeleceu o caos na documentação gera pela empresa e quando não 

mais se tem acesso a ela de modo rápido e eficiente.  

A falta de informação por parte de quem contrata afeta diretamente na inserção do 

profissional de arquivo desde o início das atividades organizacionais.  Contratados como 

agentes solucionadores de problemas emergenciais, muitas vezes profissionais sem a 

qualificação necessária, ao serem designados a funções que não lhe são pertinentes, acabam 

colocando em risco a fidedignidade das informações por ele tacitamente tratadas e 

consequentemente toda a empresa.  

Assim, para uma efetiva gestão informacional que ofereça qualidade e segurança 

viabilizando um crescimento pleno para a empresa, torna-se necessária a contratação efetiva 

de um profissional devidamente qualificado que possa exercer suas atividades com a 

necessária excelência.  
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ANEXO I - PESQUISA DE VAGAS OFERTADAS (2013/2014) 

NOME DA VAGA FORMAÇÃO DESCRIÇÃO DE TAREFAS 
Arquivista Ensino médio completo Organizar e controlar o arquivo 

Auxiliar de arquivo Ensino médio 
Cuidar do arquivo que circula 
dentro da empresa, acompanhar 
entrada, saída e armazenamento 

RH 
 

Superior Cursando em 
Administração/RH/Psicologia 

Arquivo geral. Arquivo digital e 
físico de documentos dos 
funcionários. Confecção de pastas 
de funcionários. Recebimento de 
correspondências de outras 
localidades e arquivos das mesmas. 
Acompanhamento do trabalho de 
organização dos dossiês. 

Administração de 
pessoal 

Ciências Contábeis, 
Administração, Gestão de 

Pessoas 

Atuará no departamento pessoal 
auxiliando nas atividades da área 
como, arquivo, controles, 
solicitações de acesso de 
funcionários 

Assistente 
administrativo 

Formação superior completa: 
Administração ou áreas afins 

Arquivo de documentos. 
Organização dos Documentos 
Administrativos (Contratos, 
procedimentos, formulários, etc) 

Gerente 
Administrativo de 
Mercado Público 

- 
 

Responsável pela gestão de equipe e 
dos indicadores de desempenho da 
área; Administração, manutenção e 
arquivamento adequado de 
contratos e documentos; 
Participação nas definições de 
estratégias para conquista 

Auxiliar 
administrativo 

Ensino médio completo ou 
em andamento 

Dar suporte nas atualizações de 
indicadores e controles internos. 
Organização de documentos e 
arquivos. 

Auxiliar 
administrativo 

Ensino médio completo 

Entrega e distribuição de 
documentos internos 
Guarda de pastas de processos 
Manutenção e Conservação do 
Arquivo Ativo e Inativo.  
Auxílio nos serviços de 
digitalização de documentos  
 

Operador de scaner 
Ensino médio cursando ou 

completo 

Digitalização de documentos; 
Arquivo dos documentos físicos; 
Operar máquina de scanner. 
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Auxiliar de 
departamento 

pessoal 

Ensino Médio Completo ou 
Técnico em Departamento 

pessoal. 
 

Auxiliar nas rotinas relacionadas ao 
departamento pessoal. 
Arquivamento de documentos e 
controles internos. Profissional 
organizado e com bom nível de 
atenção e planejamento. 

Analista fiscal 
Graduação completa em 

Ciências Contábeis 

Responsável pelo controle do 
arquivo, dos documentos fiscais 
físicos e eletrônicos. 

Assistente 
administrativo 

Segundo grau completo 
Este profissional irá atuar com 
arquivo e rotinas administrativas. 

Arquivista 
Ensino Médio. 

 

Organizar documentação de 
arquivos institucionais e pessoais. 
Classificar documentos de arquivo, 
codificar documentos de arquivo e 
decidir o suporte do registro de 
informação. Descrever o do 
documento (forma e conteúdo) e 
registrar documentos de arquivo. 
Elaborar tabelas de temporalidade, 
estabelecer critérios de amostragem 
para guarda de documentos de 
arquivo. Descartar documentos de 
arquivo, classificar documentos por 
grau de sigilo e elaborar plano de 
classificação. Identificar fundos de 
arquivos, estabelecer plano de 
destinação de documentos, avaliar 
documentação e ordenar 
documentos. Consultar normas 
internacionais de descrição 
arquivística, gerir depósitos de 
armazenamento. Identificar a 
produção e o fluxo documental. 
 

Arquivista 
Ensino Superior completo ou 

cursando em Arquivologia 

Organizar documentos, arquivando-
os e classificando-os segundo 
critérios apropriados para a guarda e 
conservação, assim como alimentar 
base de dados de controle, 
descrevendo conteúdo do 
documento, criando código, local de 
guarda e outros recursos que 
possibilitem identificar a sua 
localização no arquivo e executar 
tarefas relacionadas a elaboração e 
manutenção de arquivos 
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Arquivista 

Ensino Superior completo em 
Arquivologia, Pós-graduação 

ou Mestrado será um 
diferencial. 

Organizar documentos, avaliando 
seu grau de importância para decidir 
o tempo de arquivamento adequado, 
preparar catálogos e índices de 
controle interno, redigir resumos 
descritivos do conteúdo dos 
documentos arquivados, atender 
pesquisadores, orientado-os sobre a 
correta utilização de documentos, 
entre outros. 

Arquivista de 
documentos 

Ensino Superior completo 
e/ou cursando 

Migrar todo arquivo de rede e parte 
do físico, para um novo sistema, 
input dos documentos no sistema, 
identificar os arquivos e colar em 
uma planilha mestra. 

Arquivista 
Ensino Superior completo em 

Arquivologia. 

Arquivar documentos, 
classificando-os segundo os 
critérios apropriados para 
armazená-los e conservá-los. Prestar 
atendimento aos usuários e fazer 
digitalização. Executar tarefas 
relacionadas a elaboração e 
manutenção de arquivos. Fazer 
indexação e preparar os documentos 
para envio de empresa de guarda 
externa. 
 

Arquivista Ensino Médio completo 

Irá atuar com separação de 
documentos, arquivos, protocolos, 
organização de arquivos, entre 
demais atividades na função. 
 

Arquivista 

Ensino Superior completo ou 
cursando em Arquivologia ou 

cursos afins 
 

Atuar no setor de arquivo, com 
digitalização de documentos, 
indexação, aberturas de pastas, 
pastas para guarda externa e 
atendimento aos funcionários. 

Assistente 
administrativo 

Desejável ensino superior 
completo ou cursando 

em Arquivologia 

Auxiliar o RH referente às 
logísticas de departamento pessoal e 
outras funções 
administrativas;Atender 
colaboradores; Gerenciar Planilhas 
e banco de dados; Executar 
atividades correlatas à critério do 
supervisor. 
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Arquivista Segundo grau completo 
Arquivamento e movimentação de 
documentos. 

Assistente de 
qualidade 

Segundo grau completo 
Auxilio na Emissão e Arquivo de 
Documentação de Qualidade, 
Relacionadas a DataBook e RMT. 

Arquivista Ensino superior Organização de todo arquivo 

Assistente 
administrativo 

Ensino médio completo 

Possuir experiências em arquivos 
contábeis e fiscais; Ordenar, 
controlar e protocolar a entrada e 
saída da documentação para 
consulta; Fazer descarte do inativo 
com prazos de vigência vencidos; 
Estruturação e implantação de 
arquivos. 

Gestor arquivista 
Cursando superior ou 

completo 

Criação, organização e 
gerenciamento de pastas de 
documentos eletrônicos diversos; 
ged; controle documental, 
supervisão da área. 

Analista de arquivo Ensino superior completo 

Liderar as atividades no setor de 
arquivo da empresa mantendo a 
integridade do acervo; identificar 
documentos e/ou livros, filtrar 
informações, gerar demonstrações, 
registros em junta comercial, 
identificar agenda e local para 
atender peritos, fiscais, auditores, 
prestadores de serviços entre outros; 
gerar arquivos eletrônicos. 

Arquivista 
Ensino Médio Completo ou 

Cursando Nível Técnico 

Analisar, organizar e arquivar 
documentos; 
Enviar documentos e 
correspondências para clientes; 
Cadastrar e digitalizar material; 
Manter arquivo organizado;Atender 
solicitações gerais de documentos, 
pastas e envelopes. 

Coordenador de 
projeto 

Bacharel em Arquivologia 
 

Coordenar e orientar a equipe de 
bacharéis em Arquivologia e 
técnicos para classificação e 
aplicação de Tabela de 
Temporalidade, higienização e 
indexação de documentos. 
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Arquivista 
Ensino Superior completo em 

Administração ou afins 

Responsável por arquivar 
documentos em dossiê de 
funcionários e 5S. Organizar o 
arquivo, atender os departamentos, 
funcionários e ex-funcionários 
quando solicitarem algum 
documento, entre outras atividades. 

Auxiliar de 
documentação 

Administração, Curso 
Técnico; Administração de 
empresas, Ensino Superior; 
Ciências contábeis, Ensino 

Superior; Gestão Financeira, 
Ensino Superior 

 

Conferência e organização de 
documentos, conferência de 
documentação contábil, indexação 
em sistema de dados, etiquetagem 
de documentos. 
 

Office boy - 
Realizar entrega de documentos e 
auxiliar na organização e controle 
de Arquivos 

Arquivista Curso Técnico 
Reestruturar e coordenar todo o 
arquivo de pessoal ativo e inativos 
 

Arquivista 
Ensino Superior em 

Arquivologia 

Arquivamento de documentações de 
engenharia; controle de 
documentação; digitalização de 
documentos 

Arquivista - 
Arquivo, separação e organização 
de documentos. 
 

Auxiliar de escritório Ensino Médio (2º Grau) 
Ter conhecimento em arquivo e 
rotinas de escritório. 

Arquivista/Biblioteca Ensino Médio (2º Grau) 

Higienização do acervo e das 
estantes; separação do acervo 
quanto ao estado de 
conservação;Auxilio no 
Acondicionamento e Catalogação 
do Acervo 
 

Arquivista Ensino Médio (2º Grau) 
Arquivar documentos, malotes, e-
mails, xerox, digitalizar documentos 
 

Arquivista Ensino médio Auxiliar em arquivo geral 
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Arquivista Curso Técnico 

Classificar documentos de arquivo; 
Codificar documentos de arquivo; 
Descrever o do documento (Forma 
e conteúdo); Registrar documentos 
de arquivo; Elaborar tabelas de 
temporalidade; Descartar 
documentos de arquivo; Digitalizar 
documentos; Classificar 
documentos por grau de 
sigilo;Elaborar plano de 
classificação;Identificar fundos de 
arquivos. 
 

Auxiliar de 
biblioteca/Arquivista 

Ensino Técnico ou Ensino 
Superior em Biblioteconomia 

ou Arquivologia 

Atuar na organização e catalogação 
de fichas, livros, limpar, cuidar o 
arquivo e do acervo. Efetuar as 
pesquisas no acervo da biblioteca. 
Conservação e tratamento técnico 
do acervo. 
 

Arquivista Ensino superior 

Arquivista com experiência em 
documentação de administração 
pública 
 

Arquivista Ensino médio 

Arquivo de prontuários médicos. 
Identificação de exames e arquivo. 
Levantamento de prontuários e 
exames para o atendimento. 
 

Arquivista de 
conteúdo 

Superior completo. 
 Formação em administração, 

Arquivologia, logística, 
informática ou áreas afins. 

Realizar o arquivamento dos sinais 
referentes ao evento da Copa do 
Mundo 

Técnico 

Ensino Superior Cursando 
Letras, Gestão da 

Informação, Biblioteconomia 
ou Arquivologia 

Arquivamento de mídias, 
decupagem de matérias, gravações e 
disponibilização de matérias de 
áudio e vídeo, atendimento ao 
publico interno e externo 

Assistente 
administrativo 

Ensino médio completo. 
Sendo desejável ensino 

superior cursando 
administração, Arquivologia, 

biblioteconomia ou áreas 
afins 

Separação de documentos, 
Digitalização,Arquivamento, 
Atendimento às áreas 
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Arquivista pleno 
Superior completo ou em 
curso em Arquivologia 

Organizar documentos e 
informações.  
Orientar usuários e os auxiliar na 
recuperação de dados e 
informações.  
Providenciar aquisição de material e 
realizar inclusão deste ao acervo.  
Arquivar documentos, 
classificando-os segundo critérios 
apropriados para armazená-los e 
conservá-los.  
Executar tarefas relacionadas com a 
elaboração e manutenção de 
arquivos.  
Operar equipamentos reprográficos, 
executar recuperação e preservação 
de informações por meio digital, 
magnético ou papel. 

Assistente 
administrativo 

Formação em Arquivologia 
ou Biblioteconomia 

Responsável pela coleta, 
organização e disponibilização de 
dados, além da produção de 
conhecimento novo a partir de 
pesquisa do próprio acervo. Seja 
ele, audiovisual, bibliográfico, 
cultura material, museológico, 
fotográfico, referencial, textual 
permanente e banco de 
depoimentos. Identificando e 
selecionando informações tanto 
pelo aspecto quantitativo, quanto 
pelo qualitativo 

Analista 
administrativo 

Superior em Administração 
ou Arquivologia 

Realizar a organização e controle 
dos arquivos de documentos, 
recebimento, expedição, tramitação, 
arquivamento, avaliação, consulta e 
empréstimos de documentos em 
geral; 

Auxiliar 
administrativo 

Formação cursando ou 
completa em ADM e/ou áreas 

afins. 

Arquivo e controle documental. 
Apoio generalista ao RH. 

 
Auxiliar operacional 

 
- 

Arquivar documentos em 
prontuários ou pastas;  Colaborar na 
organização da área e apoiar nas 
tarefas administrativas.  Preencher 
formulários diversos 

 


