
Auxiliar de 
Escritório

Curso online Profissionalizante

Ideal para pessoas que procuram inserção ou
reposicionamento no mercado profissional.

Todos os Direitos Reservados.

Material Gratuito e Exclusivo da Administra Brasil.



O que é e o que faz o
auxiliar de escritório
“Auxiliar administrativo é o profissional que trabalha na área

administrativa de uma empresa de qualquer tipo, auxiliando o

administrador em suas atividades rotineiras, como o controle e a

gestão financeira”.

Esse profissional coordena atividades administrativas, financeiras e de

logística, além de organizar os arquivos, controlar os recebimentos e

remessas de correspondências e documentos, redigir cartas, gerenciar

informações, cuidar das contas à pagar, etc. Esse profissional realiza

atividades com certa autonomia, mas sempre com supervisão

Essa profissão também é conhecida 

como "Auxiliar de Escritório".
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Por ser uma profissão de apoio e assistência, não há uma formação necessária.

Entretanto, a maioria das empresas exige que o profissional tenha, no mínimo, ensino médio completo.

Caso você seja um estudante em alguma área da administração, você provavelmente terá chances maiores, afinal você aprende na prática

conceitos teóricos passados na faculdade, além de estar sendo supervisionado por um profissional desta mesma área e que pode ajudar e

tirar dúvidas conceituais sempre que necessário. O mercado de trabalho, muitas vezes, acaba por não exigir a formação, mas que o

profissional tenha características, como:

1. Percepção: Consiste na aquisição, interpretação, seleção e organização das informações obtidas pelos sentidos.

2. Concentração: É a capacidade de ter em mente apenas um único pensamento, é ter a atenção voltada para um único ponto.

3. Saber viver em grupo: É solucionar situações de conflito, trabalhar em equipe e dizer o que pensa sem ofender o outro.

4. Possuir metodologia: Buscar sempre trabalhar com o método mais simples, mais rápido, mais econômico e menos fatigante.

5. Ética: Íntegro, honesto, respeitoso. É um comportamento moral e importante para todo e qualquer profissional que se preze.

2. Formação necessária

Finalizou a leitura do conteúdo do curso?

Solicite o certificado de conclusão em nosso site:

www.administrabrasil.com.br



3.1. AS TAREFAS ADMINISTRATIVAS E COMO REALIZÁ-LAS.

• Redigir e enviar correspondências e documentos: Muita atenção aos erros ortográficos e

sintáticos. Utilize programas de edição de textos que lhe dão "um toque" ao redigir uma palavra

ou um texto equivocadamente.

• Receber correspondências e documentos: Confira e anote quem é o remetente, o assunto/pauta do envio e o motivo do envio. É a etapa

em que você protocola o recebimento e o arquiva, conforme procedimentos usuais.

• Receber, arquivar e emitir notas fiscais: Tenha uma atenção especial às notas fiscais. Ao receber notas fiscais de compras, arquive-as e

digitalize-as - tenha sempre controle sobre elas. Ao emitir notas fiscais de vendas, faça o mesmo. Confira com atenção os dados e tenha

sempre uma cópia à sua disposição para eventuais conferências.

• Digitalizar documentos para arquivamento online: Seja muito bem organizado em relação às pastas: cada fornecedor, cliente ou

parceiro deve ter uma pasta com todos seus arquivos e documentos que lhe dizem a respeito. Cada pasta citada poderá conter outras

diversas pastas, fazendo com que o controle e o acesso aos arquivos seja fácil e intuitivo. Em um período pré-determinado, faça o

backup (cópia de segurança) dos arquivos em um servidor, HD Externo ou pendrive.

• Imprimir e tirar cópias de documentos para arquivo físico: Estamos na Era Digital. Opte pelo arquivamento online. É mais seguro,

prático e ambientalmente correto. Entretanto, caso o arquivo seja usado frequentemente (documentos importantes da empresa, por

exemplo), você pode utilizar sim o arquivo físico. Dentre as regras de arquivamento, utilize o básico e o mais comum: por ordem alfabética.

• Atender telefonemas: Sempre anotar telefonemas importantes e, caso prometa resolver algum tipo de problema, faça-o prontamente.

Tenha iniciativa e seja eficiente na resolução de problemas.

3. Rotina de Trabalho

3.1. Tarefas Administrativas

3.2. Tarefas Financeiras

3.3. Tarefas Logísticas

Finalizou a leitura do conteúdo do curso?
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3.2. AS TAREFAS FINANCEIRAS E COMO REALIZÁ-LAS.

• Enviar documentos para o departamento contábil e fiscal: Por mais que haja confiança entre

os setores da organização, peça que o responsável do setor assine um documento confirmando

o recebimento. Isso pode evitar futuros (e possíveis) problemas administrativos, tanto para você,

quanto para quem recebeu o documento.

3. Rotina de Trabalho

3.1. Tarefas Administrativas

3.2. Tarefas Financeiras

3.3. Tarefas Logísticas

• Controlar os recebimentos da empresa e as contas a pagar: Guarde todos os comprovantes e/ou notas fiscais para a conferências de

valores. Tenha, também, um fluxo de caixa sempre à disposição para fazer o controle eficiente de entradas e saídas da empresa. Os fluxos

de caixas costumam ser feitos e gerenciados em Softwares especializados ou em programas que oferecem planilhas simples (como o Excel,

da Microsoft). Um fluxo de caixa contém todas as Entradas (receitas), as Saídas (custos e despesas) e os Saldos (resultado obtido somando

tudo o que entrou na empresa, subtraindo-se todas as saídas). Caso necessite de mais informações sobre como criar e gerenciar um fluxo

de caixa passo-a-passo, acesse o nosso curso de Fluxo de Caixa (*).

• Elaborar e apresentar o relatório financeiro aos superiores: Na elaboração, seja objetivo e tenha sempre as melhores fontes de

informações. Apresente os resultados graficamente, economizando o tempo e facilitando o entendimento de seus superiores. Um tempo de

apresentação ideal dura em torno de 40 minutos.

(*) Curso de Fluxo de Caixa da Administra Brasil: http://administrabrasil.com.br/2015/11/06/fluxo-de-caixa/
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3.3. AS TAREFAS LOGÍSTICAS E COMO REALIZÁ-LAS.

3. Rotina de Trabalho

3.1. Tarefas Administrativas

3.2. Tarefas Financeiras

3.3. Tarefas Logísticas

• Coordenar o trabalho de logística da empresa: Cobre precisão do responsável da área de logística no que tange aos cálculos de estoque

(estoque mínimo, máximo, de segurança, etc.); solicite agilidade dos colaboradores da área para informarem sobre a necessidade de

compra de matéria-prima ou outras reposições em geral e; peça para que se livrem do estoque morto. Estoque morto é um estoque

disponível para o qual não existe mais vendas nem oportunidades de receita. Trata-se de algo que se tornou obsoleto. Este tipo de estoque

só ocupa espaço, espaço este que poderia ser útil para armazenar produtos ou ser utilizado para outrasfinalidades.

• Analisar o mapeamento de processos: O mapeamento de processo é uma técnica usada para detalhar o processo de negócios focando os

elementos importantes que influenciam em seu comportamento atual. A orientação do fluxo dos processos é importante porque

transforma um simples layout de máquinas dentro de uma fábrica, por exemplo, em uma série de processos, tentando reduzir distâncias

entre as operações, melhorando o aproveitamento do espaço e diminuindo o tempo de produção. Mapear ajuda a identificar as fontes de

desperdício, fornecendo uma linguagem comum para tratar dos processos de manufatura e serviços, melhorando o nível de decisão do

gestor da empresa. Analise, em conjunto com os colaboradores do setor de Logística, possíveis melhorias para o fluxo de processos

atualmente utilizado. A empresa deve mudar constantemente em busca da eficiência máxima dos processos.
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4. Como ser um Profissional de Atendimento

Seja 
Profissional

Entregue o 
prometido

Seja Ético

• Comunique-se bem; 

• Ouça os anseios do cliente; 

• Use a empatia; 

• Seja educado;

• Traga a solução para o cliente e o 

resultado para a empresa.

• Comunique-se bem; 

• Ouça os anseios do cliente; 

• Use a empatia; 

• Seja educado;

• Traga a solução para o cliente e o 

resultado para a empresa.

• Não faça promessas que não pode cumprir;

• Entregue exatamente o que foi prometido;

• Ao solucionar o problema, entre em contato 

com o cliente para verificar se tudo está 

correto e se ele precisa de mais alguma coisa. 

Abuse do pós-venda.

• Tenha senso de justiça e igualdade; 

• Faça prevalecer a vontade do  cliente sempre 

que possível;

• Não menospreze ou ridicularize os clientes, 

independente de quem sejam e o que fazem;

• Coopere ao invés de competir.



ESTÁ NO ESCRITÓRIO E NÃO FAZ A MÍNIMA IDEIA DE COMO INICIAR SUA FUNÇÃO E 

OFERECER UMA BOA IMAGEM PARA QUEM LHE CONTRATOU? TUDO BEM! VAMOS ÀS DICAS:

5. Estou no Escritório. E agora? O que eu faço?

1. Organize-se: Verifique, sobretudo, o que pode ser melhorado em termos de arrumação de sua sala (disposição dos móveis, material,

etc.). Seja organizado(a). Deixe a mesa em ordem, sem excesso de papéis. Tenha os materiais sempre próximos, à sua disposição. Depois do

expediente: manter os equipamentos desligados e em condições de uso para o dia seguinte.

2. Estabeleça prioridades: Liste o que deve ser feito primeiramente, o que deve ser feito durante o dia, durante a semana e durante o mês.

Tenha, de preferência, uma agenda para lhe auxiliar na ordenação de tarefase agendamento de compromissos importantes.

3. Analise os processos: Observe que procedimentos podem ser racionalizados, eliminados ou simplificados no que diz respeito às tarefas do

setor. Se necessário, faça uma apresentação para seu superior mostrando-lhe o que você enxerga que pode melhorar, o que deve ser deixado

de lado e o que pode e deve ser simplificado

4. "Ponha ordem na casa": Confira se há documentos atrasados para arquivar, boletos e notas fiscais para serem emitidos, relatórios a serem

feitos, materiais a serem comprados, sala a ser limpa, etc.

5. Não pare de estudar e de se profissionalizar: Seu trabalho se tornará mais agradável e simples se você dispuser de conhecimentos

profissionais em abundância. Não pare de se atualizar para o mercado de trabalho.

6. Informe-se: Conheça o local de trabalho: seções, arquivos, materiais, chefes e seus respectivos nomes, funções e os demais funcionários.

7. Atenção redobrada ao conferir ou revisar algum documento: Tenha sempre um dicionário à disposição, seja ele físico ou online (há

vários na internet). Não deixe de fazer "marcas" no que precisa ser corrigido ou redigido para que nenhum detalhe "escape" de você. Não

confie apenas no seu cérebro. Anote tudo!

Finalizou a leitura do conteúdo do curso?
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HÁ 70 ANOS ATRÁS, NENHUM DIREITO ERA ASSEGURADO AO TRABALHADOR.

6. Departamento Pessoal

A partir de 1° de maio de 1943, o Presidente Getúlio Vargas, através do decreto-lei 5.452, aprova a C.L.T. (Consolidação das Leis do Trabalho).

Como todos os ramos de direito, o direito trabalhista nos concede direitos e cria obrigações.

Quando trabalhamos para uma empresa qualquer, temos a obrigação de prestar serviços e, em contra partida, adquirimos o direito de receber

um salário pela prestação desses serviços. Assim o empregador, ao admiti-lo, tem o direito de dar-lhe a perfeita execução de suas tarefas e

obrigação de pagar-lhe o salário convencionado. Este conjunto de direitos e obrigações origina uma relação de emprego, que se denomina

Contrato de trabalho e, como todo e qualquer contrato, não pode ser firmada por uma só parte. Sempre, no mínimo, as partes interessadas,

no caso do contrato de trabalho, serão o empregado e o empregador. Os documentos necessários para o registro geralmente são:

- CTPS (Carteira de Trabalho e Previdência Social)

- RG (Cédula de Identidade) e CPF (Cadastro de Pessoa Física)

- Título de Eleitor e Certificado de Reservista

- Fotografias (geralmente fotos 3x4)

- Certidão de Casamento e Certidão de Nascimento próprios e de filhos e filhas até 21 anos

- Caderneta de Vacinação (dos filhos menores de 5 anos)

- Antecedentes Criminais

- Exame Médico

- Comprovante de Residência

- Declaração da Escola que confirme estar frequentando algum curso (quando menor)

- Se menor, estar acompanhado do Pai/Mãe ou Responsável Legal

Os documentos de identificação pessoal, ainda que apresentados por cópias autenticadas ou pública-forma (cópia autêntica de um

documento, feita e reconhecida por tabelião, e que substitui o original), como a CTPS, RG, Título de Eleitor, Certificado de Reservista, CPF,

Certidões de Nascimento e Casamento, deverão ser devolvidos no prazo de cinco dias ao empregado (Lei nº 5.553, de 06/12/1968).

Finalizou a leitura do conteúdo do curso?
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6. Departamento Pessoal

6.1. Principais Conceitos
CONTRATOS DE TRABALHO

Há vários tipos de Contrato de Trabalho. Há Contratos por

Tempo Determinado (com prazo definido para ser encerrado);

Contratos por Tempo Indeterminado (sem prazo para

finalizar, mas sendo necessário que haja anotação na Carteira

de Trabalho); e o Contrato de Experiência, o qual não pode

exceder a noventa dias, conforme o artigo 445 parágrafo

único da CLT. O contrato de experiência pode ser prorrogado

apenas uma única vez respeitando o limite máximo de 90

(noventa) dias, conforme o artigo 451 da CLT e o Enunciado

188 do TST.

FICHA OU LIVRO DE REGISTRO DE EMPREGADO

Em todas as atividades será obrigatório para o empregador o

registro dos respectivos trabalhadores, podendo ser adotados

livros, fichas ou sistemas eletrônicos, conforme instruções

expedidas pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social,

onde serão anotados, além da qualificação civil ou profissional

de cada trabalhador, todos os dados relativos a: sua admissão

no emprego, duração e efetividade do trabalho, férias,

acidentes e demais circunstâncias que interessem a proteção

do trabalhador, conforme artigo 41 da CLT. Os documentos de

que trata o artigo 41 serão autenticados pelas Delegacias do

Trabalho, por outros órgãos autorizados ou pelo fiscal do

trabalho. É preenchido pelo funcionário do Departamento

Pessoal no ato de sua admissão .

CTPS - CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

É um documento de suma importância para o trabalhador, pois nela está

provado que a pessoa tem direitos e obrigações para com o empregador. É

expedida mediante comparecimento pessoal do interessado ao Ministério

do Trabalho e Emprego, munido fotografias 3x4 e certidão de Nascimento

ou Casamento. Deve-se comunicar ao DP qualquer alteração que ocorrer

por ocasião de: Nascimento de Filho, Mudança de Endereço, Horário de

Trabalho, Férias, Recolhimento da Contribuição Sindical, Inscrição no PIS,

Reajustes Salariais, Acidente de Trabalho, Estado Civil, Grau de Instrução,

Número de Telefone e Falecimento de qualquer dependente. Para o

registro do empregado será necessário preencher a página de contrato

com os dados da empresa na CTPS. Em caso de candidato procedente de

outra empresa, verificar se deu baixa no registro anterior; caso não houver

ocorrido baixa, informar ao candidato. Vale ressaltar que um empregado

pode trabalhar em outra empresa, desde que em horários diferentes.

RECIBO DE ENTREGA DA CTPS PARA ANOTAÇÕES

É um documento de forma jurídica preenchida pelo funcionário do

Departamento Pessoal que ficará a disposição da fiscalização, assinado

pelo funcionário, cuja finalidade é atender a lei 5.553/68.
Finalizou a leitura do conteúdo do curso?
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6. Departamento Pessoal

6.1. Principais ConceitosIMPOSTO DE RENDA

Imposto de renda significa o valor anual descontado

do rendimento do trabalhador ou da empresa e

entregue ao governo federal, sendo que a

porcentagem de desconto é fixada pelo governo de

cada país onde é aplicado tal imposto. Existem dois

tipos de declarações de imposto de renda: a de

pessoa física (cidadão comum, IRPF) e de pessoa

jurídica (empresas, IRPJ). Porém, as empresas

enquadradas no Simples Nacional não precisam

declarar o IRPJ. Em seu lugar, elas preenchem

anualmente um formulário chamado DEFIS

(Declaração de Informações Socioeconômicas e

Fiscais). Já para as demais empresas não enquadradas

no Simples Nacional, há a obrigatoriedade em realizar

o imposto de renda. O órgão responsável pela recolha

do imposto de renda no Brasil é a Receita Federal. No

website desse órgão é possível encontrar todos os

documentos e softwares necessários para elaboração

da declaração de imposto de renda. A Receita Federal

é também responsável pelo cruzamento das

informações prestadas pelos contribuintes para

verificação da veracidade. “Malha fina” é o termo

popular dado a esse procedimento.

FICHA DE HORÁRIO DE TRABALHO EXTERNO

Quando a jornada for executada integralmente fora do estabelecimento do

empregador, o horário de trabalho constará também de ficha, papelada ou registro

de ponto, que ficará em poder do empregado para anotações de suas jornadas em

trabalhos externos, ou em poder do chefe do funcionário, o qual analisará dando

ciência das horas ali anotadas.

COMUNICAÇÃO DE FALTA, ATRASO OU SAÍDA ANTECIPADA

É um documento em que o empregador controla o horário de entrada e saída de

seus funcionários dentro da empresa caso estes saiam antecipadamente ou

cheguem atrasados no trabalho. As anotações são transferidas para seu cartão de

ponto onde serão consideradas justificadas ou não pelo chefe do funcionário.

PIS – PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL

Todo funcionário, ao ser registrado pela primeira vez, deverá ser cadastrado como

participante do PIS. Esse cadastramento deverá ser feito mediante o DCPIS

(Documento de Cadastro do PIS). O empregador solicitará, sempre que necessário,

na agência Caixa Econômica Federal, a quantidade compatível com o número de

empregados a serem cadastrados. A solicitação do DCPIS será feita mediante o

preenchimento e a apresentação do formulário do DRC (Documento de Solicitação e

Resumo de Cadastramento), o qual deverá ser anotado na CTPS do empregado. Finalizou a leitura do conteúdo do curso?
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www.administrabrasil.com.br



6. Departamento Pessoal

6.1. Principais Conceitos
ESTÁGIO

Estágio é o período de tempo em que o estudante exerce

sua profissão, enquanto ainda estuda, com a finalidade de

aprimoramento dos ensinamentos teóricos ministrados na

escola. A Lei n.º 6.494/77, com redação da Lei n.º 8.859/94,

regulamentada pelo Decreto n.º 87.497/82, estabelece

normas sobre o estágio de estudante de ensino superior, de

cursos profissionalizantes do ensino médio, (antigo 2º grau),

e de supletivo, hoje denominado Educação Profissional e

Educação de Jovens e Adultos, conforme a Lei n.º 9.394 –

LDB promulgada em 20.12.1996. Para os efeitos do Decreto

regulamentador, consideram-se como estágio curricular as

atividades de aprendizagem social, profissional e cultural,

proporcionadas ao estudante pela participação em

simulações reais de vida e trabalho de seu meio, sendo

realizada na comunidade em geral ou junto às pessoas

jurídicas de direito público ou privado, sob responsabilidade

e coordenação da instituição de ensino, como é o caso da

Administra Brasil. Sendo um procedimento didático-

pedagógico, o estágio curricular é atividade de competência

da instituição de ensino, a quem cabe a decisão sobre a

matéria, com a participação de pessoas jurídicas de direito

público e privado, oferecendo oportunidade de campos de

estágio e outras formas de ajuda, colaborando com o

processo educativo.

PISO SALARIAL

É o salário mínimo que certa categoria profissional tem que receber por

força do seu acordo, convenção ou dissídio coletivo.

ADICIONAIS

É o acréscimo salarial, em função das condições mais penosas em que o

trabalho é prestado. Os adicionais previstos na legislação trabalhista são em

decorrência de: horas extraordinárias; trabalho noturno; trabalho perigoso;

trabalho insalubre e; transferência de local de trabalho.

ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

Encargos sociais são taxas e contribuições pagas pelo empregador para

financiamento das políticas públicas que beneficiam de forma indireta o

trabalhador: Seguridade e Previdência Social (INSS); Fundo de Garantia por

Tempo de Serviço (FGTS); PIS/PASEP; etc.

Já os encargos trabalhistas são valores pagos diretamente ao empregado

mensalmente ou no final de seu contrato de trabalho, incluindo benefícios

não expressos em valores, como Décimo-terceiro; Salário; Adicional de

Remuneração; Adicional de Férias; Ausência Remunerada; Férias; Licenças;

Repouso Remunerado e feriado; Rescisão contratual; Salário Família ou

Auxílio Pré-Escolar; Vale Transporte; Indenização por Tempo de Serviço; etc.
Finalizou a leitura do conteúdo do curso?
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7. Gestão e Criação de Documentos

7.1. Os 10 Documentos Essenciais da Empresa

Os 10 documentos essenciais da empresa são:

1. Alvará - É concedido pelo Município depois de constatada a regularização do imóvel e a permissão do exercício da atividade na região.

2. Licença sanitária – Concedida pela Vigilância Sanitária da região, é exigida a hotéis, farmácias e empresas que manipulem ou produzam

alimentos, clínicasmédicasou odontológicas e distribuidoras de produtos químicos, entre outras.

3. Licença ambiental – O empresário deve verificar se sua atividade exige licenciamento concedido por órgão ambiental. Além da indústria e

de fabricantes de cosméticos e de perfumaria, há diversos tipos de negócios que se enquadram na determinação.

4. Notas fiscais – Os recibos de todos os produtos comprados ou vendidos pela empresa devem ser arquivados.

5. Registros de contabilidade - Os livros de registros contábeis devem estar sempre atualizados, detalhando a movimentação de compras,

vendas, pagamentos e recebimentos, entradas e saídasde estoque e destinação dos produtos adquiridos.

7.2. Documentos Administrativos

Finalizou a leitura do conteúdo do curso?
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7. Gestão e Criação de Documentos

7.1. Os 10 Documentos Essenciais da Empresa

Os 10 documentos essenciais da empresa são:

7.2. Documentos Administrativos

6. Comprovante de recolhimento de tributos e contribuições previdenciárias - Mensalmente, o empregador deve recolher, entre outros

tributos, a contribuição para o INSS e o FGTS dos empregados. Também é importante manter em dia o recolhimento da Contribuição Sindical.

7. Comprovantes de recursos humanos – Folha de pagamento, contracheques e dados gerais dos empregados devem ser atualizados.

Contratações e desligamentos precisam ser informados ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), no site do Ministério do

Trabalho.

8. Comprovantes médicos e de segurança no trabalho – A empresa precisa manter atualizados os exames periódicos de saúde dos

empregados, além de prevenir riscos à segurança no local do trabalho. A fiscalização é das secretarias estaduais do trabalho.

9. Contrato social – A atualização do documento que descreve a finalidade da empresa, atividade, localização e cotas de patrimônio de cada

sócio é obrigatória.

10. Contrato com o contador – Toda empresa é obrigada a ter um contador, que cuida do atendimento das obrigações legais.

Finalizou a leitura do conteúdo do curso?

Solicite o certificado de conclusão em nosso site:

www.administrabrasil.com.br



7. Gestão e Criação de Documentos

7.1. Os 10 Documentos Essenciais da Empresa

7.2. Documentos Administrativos

1. Carta Empresarial; 

2. Memorandos; 

3. E-mails; 

4. Ofícios; 

5. Relatórios; 

6. Declarações; 

7. Atestados; 

8. Procuração; 

9. Requerimento; 

10. Atas; 

11. Comunicados (avisos) e; 

12. Convocação.

1. Carta de Caráter Empresarial: é endereçada de um

superior a um subordinado, ou vice-versa, ou de uma

sociedade comercial a um cliente. Tem como finalidade

fornecer informações, mas procura também causar boa

impressão. Quanto à comunicação escrita, vai depender da

padronização de empresa para empresa. No exemplo abaixo,

a quantidade dos espaços entre as partes da carta são

meramente ilustrativas. De acordo com a quantidade de texto

estes espaçamentos podem aumentar ou diminuir. Vale

lembrar que a carta não pode ser um aglomerado de texto e

informações, o visual deve ser limpo.

Exemplo

ABCDE EMPRESA LTDA. (PAPEL TIMBRADO) 
(3 espaços abaixo) 

01/XXXXX (número de expedição)

São Paulo, 6 de janeiro de 2XXX. (data da emissão)
(3 espaços abaixo)

À (No destinatário uso de: à, a, ao ou para é facultativo)
Empresa X (nome da empresa)
Setor X (setor de destino)
At.: Sr. João Paulo (At. é a única abreviatura possível junto ao destinatário)
(3 espaços abaixo)

Prezado Senhor,
Assunto: EXEMPLO CURSO AUX. DE ESCRITÓRIO (É facultativo, mas quando
houver necessidade o certo é indicar o assunto)
(2 espaços abaixo)

Fomos informados que (...) (Conteúdo da mensagem. A redação empresarial

além de coesão, clareza e concisão deve ser redigida em primeira pessoa do

plural, “nós”. Recomenda-se justificar o texto)

(3 espaços abaixo)

Atenciosamente, (a pontuação correta do fechamento é vírgula)

Pedro da Silva

Diretor Comercial (Modernamente não se coloca mais o traço na assinatura,

deve registrar o nome de quem assina e abaixo identificar o cargo ou setor)

Rua (endereço) – (cidade) – (estado) / (sigla do estado) – www (website) 

(RODAPÉ)

Um Documento administrativo é qualquer suporte de 

informação sob forma escrita, visual, sonora ou eletrônica na 

posse dos órgãos e entidades públicas ou privadas. 

Vamos abordar os mais conhecidos e utilizados:

Finalizou a leitura do conteúdo do curso?

Solicite o certificado de conclusão em nosso site:

www.administrabrasil.com.br



7. Gestão e Criação de Documentos

7.1. Os 10 Documentos Essenciais da Empresa

7.2. Documentos Administrativos
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3. E-mails; 
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5. Relatórios; 

6. Declarações; 

7. Atestados; 
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9. Requerimento; 

10. Atas; 

11. Comunicados (avisos) e; 

12. Convocação.

2. Memorandos: é uma comunicação interna das empresas,

utilizada entre os vários setores para encaminhar, solicitar,

pedir, distribuir ora informações ou documentos, ora material

ou relatórios etc. Geralmente, as empresas têm um formulário

próprio e que deve conter as seguintes informações dos

departamentos remetente e destinatário:

a) Número de expedição com sigla do setor emitente;

b) Nome por extenso dos responsáveis e seus cargos;

c) Nome por extenso dos setores;

d) Síntese do assunto.

Vale ressaltar que, em muitas empresas, essa correspondência

interna já foi totalmente substituída pelo e-mail.

Exemplo

TIMBRE DA EMPRESA (CABEÇALHO)

(3 espaços abaixo)

Memorando nº. XXXXXX (número de expedição)

São Paulo, 1º de junho de 2XXX. 

(3 espaços abaixo)

Sra. Maria do Carmo - Gerente (nome e cargo do destinatário)

DTE - Departamento de Tesouraria (departamento de destino)

(2 espaços abaixo)

Assunto: EXEMPLO CURSO AUX. DE ESCRITÓRIO

(2 espaços abaixo)

Prezada Gerente, 

Fomos informados que (...) (Conteúdo da mensagem)

(2 espaços abaixo)

Atenciosamente, 

Pedro da Silva (remetente)

Departamento Pessoal (cargo ou setor do remetente)

(RODAPÉ – padronizado pela empresa)

Finalizou a leitura do conteúdo do curso?

Solicite o certificado de conclusão em nosso site:

www.administrabrasil.com.br
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11. Comunicados (avisos) e; 
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3. E-mails: O padrão dos textos para Internet é de cerca de 60 caracteres

por linha. Programe seu computador para isso. Desta forma, o destinatário

consegue ler seu texto na tela cheia, sem ter de usar a barra de comandos

para encontrar o final de uma frase. Nos e-mails, devemos usar a

diplomacia: manter sempre uma atitude positiva, tentar incluir na resposta

trechos do e-mail do cliente, o que fará sentir-se respeitado. Em vez de “Em

resposta a seu pedido, informamos que...”, escrever, por exemplo: “Em

resposta a sua solicitação das cotações, informamos que...”.

Exemplo

De: xxxx@xxx.com.br

Para: yyyyyy@yyyy.com.br

Cc: (com cópia) www@www.com.br

Enviada em: terça-feira, 3 de junho de 20XX 21:04

Assunto: orçamentos de vendas

Anexos: Orçamentodevendas.pdf

Senhora Mariana, tudo bem?

Em resposta ao seu e-mail, informamos (...) (conteúdo da mensagem)

Atenciosamente;

Pedro da Silva 

Setor de Vendas

Regras Importantes:

a) Na hora de responder, seja ágil.

b) Redija textos curtos, de fácil e rápida assimilação.

c) Os textos de corpo de mensagem devem ser curtos.

d) Letras maiúsculas são como um “grito” eletrônico.

e) Evite usar abreviaturase emotions.

f) Cuidado para quem fala, o que fala e de quem fala.

g) Confira tudo o que escreveu antes de enviar.

h) Quando a quantidade de informações for muito grande,

prefira transformá-las em arquivos anexados.

Finalizou a leitura do conteúdo do curso?

Solicite o certificado de conclusão em nosso site:

www.administrabrasil.com.br
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11. Comunicados (avisos) e; 
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Exemplo

4. Ofícios: é um tipo de correspondência muito utilizada nos

órgãos públicos.

É um tipo de correspondência oficial, podendo ser usado

também por empresas, clubes e associações. Consta no

Manual de Redação da Presidência da República que a

linguagem utilizada deve ser formal sem ser rebuscada, e

devemos seguir a padronização conforme disposição federal.

Para todos os detalhes a respeito das comunicações

oficiais, você pode consultar o Manual de Redação da

Presidência da República.

TIMBRE DA EMPRESA (CABEÇALHO) 

Ofício nº 1 (não há mais o ano junto à numeração do ofício) 

São Paulo, x de janeiro de xxxxx. 
(há ponto final após a data) 

Senhor SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO, 
(o vocativo segue a formalização: “Senhor”, mais o cargo do destinatário, em 
maiúscula) 

Temos o prazer de anunciar-lhe que, no próximo dia 20 de março, às 10
horas, inauguraremos nossa sede estadual, anexo, convite com mapa de
localização. 

2. Será para nós uma grande honra se Vossa Senhoria puder prestigiar o
evento com sua presença. 

3. Aproveitamos o ensejo para apresentar nossos protestos de consideração
e apreço. (o primeiro parágrafo e o último, que é o fecho abaixo, não são
numerados. A numeração dos outros parágrafos é feita 2,5 cm da margem
esquerda da folha, é seguida de ponto, e deve-se alinhar o começo do parágrafo
pelo primeiro)

Atenciosamente, 
(este é o fecho e deve ser centralizado na folha. A pontuação correta é a vírgula) 

Pedro da Silva
Diretor

(o nome e o cargo do remetente também devem ser centralizados) 

Ao Senhor 
Raul Pompéia 
Secretaria Municipal de Educação 
Rua do Empenho, 71 
São Paulo – SP 
00000-000 (o destinatário e o endereçamento ficam sempre na primeira página)

Finalizou a leitura do conteúdo do curso?

Solicite o certificado de conclusão em nosso site:

www.administrabrasil.com.br
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11. Comunicados (avisos) e; 
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5. Relatórios: é um tipo de redação técnica usado para expor o modo

como foi realizado um trabalho, ou as circunstâncias em que se deu

determinado fato ou ocorrência. 

Dependendo do assunto, o relatório poderá conter descrições de

objetos, processos, experiências e narrativas detalhadas de fatos ou

acontecimentos, inclusive com anexos específicos. Tem utilização

frequente na vida profissional: relatório de estagiário, relatório de um

funcionário a seu superior, de um executivo ao conselho administrativo,

de uma comissão de estudo a um ministério, etc. Muitas vezes, um ofício

acompanha o relatório. Embora tenha extensão variável, deve ser

cuidadosamente elaborado e apresentado com nitidez e clareza.

Partes de um relatório: 

a. folha de rosto (título, Autor, destinatário);

b. sumário (relação dos assuntos); 

c. introdução; 

d. desenvolvimento; 

e. conclusão.

Constam da introdução:

indicação do assunto ou fato investigado; objetivos que

levaram à escolha do assunto ou o propósito da investigação;

tratamento dado a pesquisa ou a investigação; identificação

das pessoas que realizaram o trabalho, especificando a tarefa

de cada uma.

Constam no desenvolvimento:

período da pesquisa; local de realização; métodos 

utilizados; discussão dos assuntos ou dos fatos.  

Por fim, a conclusão deve ser redigida cuidadosamente, a fim

de que a ideia principal do relatório seja clara e objetiva. Finalizou a leitura do conteúdo do curso?

Solicite o certificado de conclusão em nosso site:

www.administrabrasil.com.br
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9. Requerimento; 

10. Atas; 

11. Comunicados (avisos) e; 
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6. Declarações: é um instrumento de comunicação, usado

quando se quer afirmar a veracidade de um fato, pode ser

feita de dois modos: verbalmente ou por escrito. É um dos

documentos administrativos mais comuns, conhecidos e

utilizados.

A declaração é definida como um depoimento. Pode ser

utilizada por pessoas físicas ou jurídicas, conforme exemplo

ao lado.

TIMBRE DA EMPRESA (CABECA̧LHO) 
CNPJ xxxx.xxxx.xxxx/0001-xx 

DECLARAC ̧ÃO 
(7 a 8 espaços) 

Declaramos, para os devidos fins, que José da Silva foi empregado desta
Empresa durante oito anos. Por motivos alheios à nossa vontade, o mesmo foi
dispensado de suas funções, mas nada há que venha em desabono de sua
idoneidade moral.

(3 espaços) 
São Paulo, X de janeiro XXXX. 

(3 espaços) 
Pedro da Silva

Departamento Pessoal 

RODAPÉ́ 

Exemplo Pessoa Jurídica

DECLARAC ̧ÃO 

Declaro para os devidos fins, que fui vitima de furto no (endereço), no dia ... / ...
/ ... (data), ocorrência registrada no XX DP, B.O. no. XXXXX, no mesmo dia,
levaram os seguintes documentos pessoais: RG, CPF, CNH, também, os cartões
de crédito; América Express, Visa , Cartão 24 horas, talão de cheques do Banco
XXXX e Agência XXX.

A partir desta data não me responsabilizo por cheques emitidos, bem como 
pelo mau uso dos documentos. 

São Paulo, X de XXXXX de 2XXXX. 

(Nome completo e Assinatura). 

Exemplo Pessoa Física

Finalizou a leitura do conteúdo do curso?

Solicite o certificado de conclusão em nosso site:

www.administrabrasil.com.br
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7. Atestados: é uma declaração, um documento firmado por

uma autoridade em favor de alguém, que certifica, afirma,

assegura, demonstra alguma coisa que interessa a outrem. 

Atestado e declarações são bem parecidos, 

embora sejam utilizados de maneiras diferentes. 

Atestado é um documento de afirmação pelo seu signatário

de um fato ou de uma situação existente no momento da

comunicação ao interessado. Tem por finalidade autorizar

alguém a executar o que está proposto no seu conteúdo. Já a

declaração é um documento de informação de um fato ou

situação, a fim de elucidar fatos, servir como provas

testemunhais, etc.

TIMBRE (CABEÇALHO) 

ATESTADO DE COMPARECIMENTO 

Atestamos para os devidos fins que a Sra. Maria do Carmo compareceu ao

curso de Auxiliar de Escritório, no dia 10/06/20xX, das 09h às 17h30, coordenado

pela Administra Brasil Cursos e ministrado pelo Prof. Pedro da Silva.

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente. 

São Paulo, de de 20XX. 

______________________________________

(assinatura e cargo)

RODAPÉ 

Exemplo

Finalizou a leitura do conteúdo do curso?

Solicite o certificado de conclusão em nosso site:
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8. Procuração: é um documento por meio do qual uma

pessoa transfere a outra poderes para praticar atos em seu

nome. Dentre os dados:

a. Deve haver os dados pessoais do outorgante (aquele que passa a

procuração) e do outorgado (aquele que recebe a procuração).

b. Explicação da finalidade da procuração. 

c. Indicação do local e data, seguida da assinatura do outorgante.

A procuração pode ser pública ou particular. A pública deve

ser registrada em cartório; já a particular é geralmente

conservada sem registro. As assinaturas devem ser sempre

reconhecidas em cartório.

PROCURAÇÃO 

PEDRO DA SILVA, brasileiro, casado, comerciante, inscrito no CPF sob o no.

123.456.789-00 portador da Carteira de Identidade no. 77.777.777-7, residente

na Rua X, no. 10, município de São Paulo - SP, pelo presente instrumento nomeia

e constitui como sua procuradora a Sra. MARIA DO CARMO, brasileira, casada,

inscrita no CPF sob o no. 789.112.345-76, ao qual confere os mais amplos

poderes, para representá-lo perante o foro em geral, com os poderes

necessários, podendo, para tanto, promover, contestar, intervir e acompanhar

todas as medidas judiciais perante qualquer Juízo ou Tribunal, podendo ainda

transigir, firmar compromissos, desistir, concordar, confessar, dar e receber

quitação, nomear prepostos para que o represente em repartições públicas ou

em Juízo, receber citação, notificação ou intimação judicial ou extrajudicial,

receber escrituras públicas de confissão de dívida e hipoteca, constituir

devedores em mora, enfim, praticar todos os demais atos necessários ao bom e

fiel desempenho do presente mandato, inclusive substabelecer, especialmente

para propor contra o Sr. JOÃO BATISTA, inscrito no C PF sob o no.987.654.321-00,

a competente AÇÃO DE DESPEJO.

São Paulo, X de janeiro de XXXX. 

PEDRO DA SILVA

Exemplo

Finalizou a leitura do conteúdo do curso?
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9. Requerimento: é um meio de comunicação escrita usado

para fazer um pedido a uma autoridade pública. Será sempre

redigido na terceira pessoa. Sua estrutura:

a. Invocação: pronome de tratamento adequado e título da pessoa

a quem se dirige; 

b. Preâmbulo: identificação do requerente (nome, número do

documento de identidade, estado civil, endereço, profissão); 

c. Texto - exposição do que o requerente solicita, e justificativa; 

d. Fecho - “Nestes termos, pede deferimento “.

e. Data e assinatura do requerente.

Sr. Diretor da Administração da Rede de Vendas da Caixa Econômica Federal 

(nome de tratamento e título da pessoa a quem se dirige)

(7 espaços destinado ao despacho da autoridade) 

Pedro Silva, brasileiro, casado, engenheiro, CREA no 001.004-SP,

vem solicitar a V.Sa. inscrição no convênio de prestação de

serviços “Conectividade e Certificação Eletrônica” para a empresa BIG

Embalagens, CNPJ 01.002.002/0001-03, juntando para este fim o contrato de

convênio, devidamente assinado e reconhecido firma.

(3 espaços) 

Nestes termos, pede deferimento. 

São Paulo, X de janeiro de XXXX. 

(2 espaços) 

Pedro da Silva

Exemplo

Finalizou a leitura do conteúdo do curso?
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10. Atas: são formas de registros, em que se relata o

ocorrido numa sessão, convenção, congresso, reunião,

assembleias. Documento, geralmente, de caráter confidencial

e de circulação restrita. O cuidado de quem redige uma ata é

não deixar espaço onde se possa, mais tarde, alterar o texto

original. Caso haja algum erro, o redator deve escrever “digo”

e fazer, logo em seguida, a devida correção. Se o erro só for

percebido no final, o redator deve escrever “ Em tempo: onde

se lê ..... leia-se..... ”, na ata não se usam abreviaturas e os

números devem ser escritos por extenso. Após a leitura e a

aprovação do texto final, todas as pessoas que participaram

a reunião devem assinar o documento.

ATA DE REUNIÃO DE DIRETORIA 

Às vinte horas do dia doze de janeiro de dois mil e xis, realizou-se a primeira

reunião de diretoria deste ano do Clube de Xadrez, digo, do Xadrez, em sua sede

social, localizado na Rua X, número X, na Cidade de São Paulo. A reunião foi

presidida pelo Diretor do Departamento Recreativo, senhor Roberto Silva, que

sugeriu aos presentes a realização de jantar dançante e um bingo cujos lucros

seriam revertidos para a organização de um torneio de xadrez para os jovens

carentes da Comunidade Vila Velha. Propôs , também, que cada sócio se

comprometesse a vender pelo menos vinte convites e que se formasse uma

comissão para angariar, junto aos empresários da região, prendas que seriam

sorteadas no bingo por ocasião da realização do evento. Todos os presentes

aceitaram as sugestões e o senhor Roberto S ilva ficou de entregar os convites na

próxima reunião, que ficou marcada para o dia vinte e seis de fevereiro de dois

mil e oito, às vinte horas, no mesmo local. Nada mais havendo a tratar, a reunião

foi encerrada. E, eu, João Souza, secretário, lavrei a presente ata, a qual será

devidamente assinada por todos os participantes. São Paulo, doze de janeiro de

dois mil e xis.

Roberto Silva:         João Souza:

Nicolau Bezerra: Patrício Duarte: 

Wilton Chaves: Carlos Mateus: 

Julio Pereira: Dante Castro: 

Exemplo

Finalizou a leitura do conteúdo do curso?
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11. Comunicado ou Aviso: é uma comunicação formal tem como

características básicas um texto breve e linguagem clara, e serve para

noticiar, convidar, ordenar, cientificar e prevenir.

AVISO 

A Comissão Interna de Prevenção a Acidentes convida os funcionários a

participarem da eleição dos novos representantes, no dia 03/06 - terça-feira - no

auditório Verde, localizado no 10o andar bloco B, das 09h às 13h.

Exemplo

12. Convocação: é um convite no âmbito administrativo.

CONVOCAÇÃO 

Convocamos os senhores acionistas a participarem da ASSEMBLÉIA GERAL

EXTRAORDINÁRIA que será realizada no dia 17 de junho de 200X, às 15 horas, na

sede social da Empresa, localizada na Av. Beira Mar no 222, 1o andar, nesta

cidade, a fim de deliberarem sobre os seguintes assuntos:

1) Alteração da razão social; 

2) Reestruturação da diretoria administrativa.

São Paulo,  X de junho de 20XX. 

Pedro da Silva - Presidente do Conselho de Administração 

Exemplo

Finalizou a leitura do conteúdo do curso?
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A Organização de Arquivos tem como finalidade principal criar instrumentos de

controle e monitoramento do armazenamento e tráfego de documentos nas

empresas, por intermédio da implantação de técnicas e metodologias de organização e

gerenciamento de arquivos.

8. Gestão de Arquivos

8.1. Importância do Arquivamento

8.2. Métodos de Arquivamento

As empresas perceberam que o não controle e a falta de registro do que fazem e como fazem, inviabiliza saber o que ocorre em seus

processos internos, trazendo, como consequência, resultados desastrosos e às vezes irreversíveis. Com a Internet, as pessoas começaram a

perceber o valor da informação e a se darem conta de que precisariam se organizar para poder continuar utilizando esse precioso bem,

obrigando as empresas a buscarem alternativas mais inteligentes do que o mero ato de arquivar seus documentos. Documentos e arquivos

estão presentes em qualquer tipo de empresa ou organismo do governo. As informações provenientes destes precisam ser tratadas e

organizadas segundo critérios dentro do âmbito da arquivologia, ou criados pela própria empresa ou instituição, baseando-se em sua

atividade fim ou necessidades específicas de processos de trabalho. Dentre as principais vantagens de se ter uma boa gestão de arquivos,

podemos citar:

1. Organização física ou eletrônica adequada;

2. Padronização dos métodos de arquivamento;

3. Comodidade e agilidade nas consultas aos documentos;

4. Sigilo das informações, segurança e preservação dos documentos;

5. Eliminação das dificuldades para localização e manutenção dos arquivos;

6. Atendimento às normas ISO de armazenamento e rastreabilidade de informações e documentos;

7. Redução de tempo no planejamento e execução para melhoria ao acesso, disseminação e recuperação de documentos e informações;

8. Redução de despesas com multas fiscais, trabalhistas ou judiciais por não cumprir os prazos de apresentação da documentação exigida;

9. Ambiente de trabalho organizado e limpo.

A documentação de uma empresa só não é mais valiosa que seu patrimônio humano, por isso, deve ser guardado com todos os cuidados

necessários a prevenção de perdas.

Finalizou a leitura do conteúdo do curso?
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8. Gestão de Arquivos

8.1. Importância do Arquivamento

8.2. Métodos de Arquivamento

Sendo práticos, podemos dividir os métodos de arquivamentos em duas categorias:

1. Método Básico (Alfabético, Geográfico, Numérico e Ideográfico)

2. Método Padronizado (Variadex)

1. Métodos básicos: Alfabético, Geográfico, Numérico e Ideográfico.

O primeiro método básico é o Alfabético, que utiliza o nome como elemento principal de busca.

A ordenação dos nomes é feita de acordo com as regras de alfabetação a seguir.

1º Regra: Nos nomes de pessoas físicas, considera-se o

último sobrenome e depois, o prenome.

Araújo, Marcos Pereira

Carvalho, Lucas Tavares

Ferreira, Maria Souza

Vasconcelos, Luís dos Santos

Obs.: No caso de sobrenomes iguais, a ordenação será

feita pelo prenome.

Ferreira, André

Ferreira, João

Ferreira, Paulo

2º Regra: Sobrenomes compostos de substantivo e adjetivo ou ligados por

hífen não devem ser separados.

Bom Tempo, Cláudia

Castelo Branco, Humberto de Alencar

Monte-Verde, Juvenal Silva

Santos-Dumont, Alberto

Vilas Boas, Bernardo Alves

Obs.: Sobrenomes iniciados com as palavras Santo, São e Santa

seguem a mesma regra:

Santa Cruz, Pedro Henrique

Santo Expedito, João Barbosa

São Tiago, Bernardo Oliveira Finalizou a leitura do conteúdo do curso?
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8. Gestão de Arquivos

8.1. Importância do Arquivamento

8.2. Métodos de Arquivamento

Sendo práticos, podemos dividir os métodos de arquivamentos em duas categorias:

1. Método Básico (Alfabético, Geográfico, Numérico e Ideográfico)

2. Método Padronizado (Variadex)

1. Métodos básicos: Alfabético, Geográfico, Numérico e Ideográfico.

3º Regra: As iniciais abreviativas de prenomes, quando

da ordenação, devem preceder os nomes que iniciam

com a mesma letra.

Pereira, M.

Pereira, Marcelo

Pereira, Maria

Pereira, Mauro

5º Regra: Artigos e preposições não devem ser considerados.

Anjos, Milton Sousa dos

Costa, Severino Pereira da

Santos, Edson Pereira dos

Silva, Luciana Oliveira da

Obs.: No caso de sobrenomes estrangeiros, esta partícula que acompanha o

nome pode ou não ser considerada. O mais comum é considerá-la, quando

esta iniciar com letra maiúscula.

Da Vinci, Leonardo

Del Piero, Fabio

Mc Cain, John

O´Brian, Paul

Van Gogh, Vincent

Von Richtoffen, Michael

4º Regra: Sobrenomes de parentesco, como Filho, Júnior,

Neto e Sobrinho, devem vir para o início, acompanhados

do sobrenome anterior.

Araújo Filho, Marcos Pereira

Carvalho Júnior, Lucas Tavares

Ferreira Neto, Maria Souza

Vasconcelos Sobrinho, Luís dos Santos

Finalizou a leitura do conteúdo do curso?
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8. Gestão de Arquivos

8.1. Importância do Arquivamento

8.2. Métodos de Arquivamento

Sendo práticos, podemos dividir os métodos de arquivamentos em duas categorias:

1. Método Básico (Alfabético, Geográfico, Numérico e Ideográfico)

2. Método Padronizado (Variadex)

1. Métodos básicos: Alfabético, Geográfico, Numérico e Ideográfico.

6º Regra: Títulos que acompanham os nomes não devem ser

considerados. Devem ser colocados no final, entre parênteses.

Alves, José Silva dos (Presidente)

Barbosa, Lucas Moreira (Ministro)

Campos, Juvenal de Sousa (General)

Rodrigues, Maria Aparecida (Professora)

7º Regra: No caso de nomes estrangeiros, a organização será

feita pelo último sobrenome, com exceção dos nomes orientais

e de países de língua espanhola, que tem regras específicas.

Camões, Luis Vaz de

Clinton, Bill

Newton, Isaac

Shakespeare, William

8º Regra: No caso de nomes de espanhóis ou de qualquer país de

língua espanhola, a ordenação deverá ser feita pelo penúltimo

sobrenome e, para tanto, os dois últimos sobrenomes deverão

ser transpostos para o início.

Bolaños Fuentes, Pablo

Gutierrez Salazar, Juan

Sanchez Garcia, Roman

9º Regra: Nomes orientais, chineses, japoneses, coreanos ou

árabes, por exemplo, deverão ser organizados da mesma forma

como se apresentam, sem qualquer alteração.

Al Jahzir

Kim Il Sung

Law Kim Chong

Mao Tsé Tung

Finalizou a leitura do conteúdo do curso?
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8. Gestão de Arquivos

8.1. Importância do Arquivamento

8.2. Métodos de Arquivamento

Sendo práticos, podemos dividir os métodos de arquivamentos em duas categorias:

1. Método Básico (Alfabético, Geográfico, Numérico e Ideográfico)

2. Método Padronizado (Variadex)

1. Métodos básicos: Alfabético, Geográfico, Numérico e Ideográfico.

10º Regra: Na organização de nomes de instituições, os nomes são mantidos da mesma forma como se apresentam, levando-se o artigo do

início para o final, entre parênteses. Quando não há artigo no início, não deve ser feita qualquer alteração.

Associação Brasilense de Arquivologia

Bi-ba-bô Shopping

Boticário (O)

Casas Bahia

Fundação Getúlio Vargas

Globo (O)

Times (The)

11º Regra: Nos nomes de eventos, o numeral do início deve ser colocado no final, entre parênteses. A ordenação, neste caso, se dará pelo

nome do evento e não pelo numeral.

Congresso de Medicina (Segundo)

Encontro de Arquivistas (IV)

Seminário de Jornalistas (18º)

Obs.: O numeral servirá para ordenar eventos com o mesmo nome.

Encontro de Arquivistas (I)

Encontro de Arquivistas (II)

Encontro de Arquivistas (III)

Finalizou a leitura do conteúdo do curso?
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8. Gestão de Arquivos

8.1. Importância do Arquivamento

8.2. Métodos de Arquivamento

Sendo práticos, podemos dividir os métodos de arquivamentos em duas categorias:

1. Método Básico (Alfabético, Geográfico, Numérico e Ideográfico)

2. Método Padronizado (Variadex)

1. Métodos básicos: Alfabético, Geográfico, Numérico e Ideográfico.

O segundo método básico é o Geográfico, utilizado quando os documentos são organizados pela procedência ou local, ou seja,

quando a instituição opta por classificar os documentos pelo local de origem. No entanto, de acordo com a literatura arquivística,

algumas regras devem ser adotadas para a correta utilização do método geográfico:

1º Regra: Na ordenação de documentos por estado ou país, os

mesmos devem ser ordenados alfabeticamente. Deve-se observar,

contudo, que as cidades referentes a um mesmo estado ou país

deverão ser organizadas de forma alfabética, mas mantendo a capital

no início, uma vez que esta é, normalmente, a cidade mais procurada

e com o maior número de documentos. Exemplos:

Bahia

Salvador

Ilheus

Itabuna

Porto Seguro

Ceará

Fortaleza

Crateús

Juazeiro

Quixadá

Goiás

Goiânia

Anápolis

Rio Verde

2º Regra: Quando o arquivamento é feito por cidades, sem

haver a separação por estado, não há a necessidade de se

colocar as capitais no início. A ordenação será simplesmente

alfabética, com o detalhe de que, ao final de cada cidade,

deve ser identificado o estado correspondente, para o caso

de cidades com o mesmo nome. Exemplos:

Anápolis (Goiás)

Crato (Ceará)

Custódia (Pernambuco)

Passo Fundo (Rio Grande do Sul)

Vitória (Espírito Santo)
Finalizou a leitura do conteúdo do curso?
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8. Gestão de Arquivos

8.1. Importância do Arquivamento

8.2. Métodos de Arquivamento

Sendo práticos, podemos dividir os métodos de arquivamentos em duas categorias:

1. Método Básico (Alfabético, Geográfico, Numérico e Ideográfico)

2. Método Padronizado (Variadex)

1. Métodos básicos: Alfabético, Geográfico, Numérico e Ideográfico.

O terceiro método básico é o Numérico, no qual os documentos são ordenados por números, como o próprio nome sugere.

Na utilização deste método, pode-se optar por três maneiras distintas: numérico simples, cronológico ou dígito-terminal.

O método numérico simples é adotado quando a organização é feita pelo número do documento ou da pasta em que este foi arquivado. É um

método muito utilizado na organização de prontuários médicos, pastas de funcionários, processos e filmes. O método numérico cronológico é

aquele utilizado para organizar os documentos por data. É um método largamente utilizado na organização de fotografias, documentos

financeiros e outros em que a data seja o principal elemento na busca da informação. Por fim, ao se trabalhar com números maiores, com

vários dígitos, o método numérico simples acaba por se tornar muito lento e trabalhoso, tanto na organização, quanto na localização do

documento. Neste caso, é indicada a utilização do método digito-terminal, onde a ordenação é feita pelos dois últimos dígitos, o que torna o

arquivamento mais rápido e eficiente. Exemplos:

Numérico Simples:

10500

10501

10502

10503

Dígito-terminal:

14-25-01

78-44-10

99-15-44

36-27-44

Cronológico:

10-02-2014

05-03-2015

12-06-2016

29-09-2017
Finalizou a leitura do conteúdo do curso?
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8. Gestão de Arquivos

8.1. Importância do Arquivamento

8.2. Métodos de Arquivamento

Sendo práticos, podemos dividir os métodos de arquivamentos em duas categorias:

1. Método Básico (Alfabético, Geográfico, Numérico e Ideográfico)

2. Método Padronizado (Variadex)

1. Métodos básicos: Alfabético, Geográfico, Numérico e Ideográfico.

O quarto e último método básico é o Ideográfico, utilizado quando a ordenação dos documentos é feita por assunto.

É também um método muito utilizado no dia-a-dia das instituições.

Na organização por assunto, estes podem ser ordenados de forma alfabética ou numérica. A ordenação alfabética dos assuntos pode ser feita

em um único nível (método dicionário) ou em vários níveis hierarquizados (enciclopédico). Observe a seguir a diferença entre os dois métodos.

Suponha que um setor separou seus documentos por

assunto, onde foram criadas as seguintes pastas:

- Férias

- Contas a pagar

- Aposentadoria

- Empréstimos bancários

- Licença médicas

- Contas a receber

- Licença maternidade

DICIONÁRIO ENCICLOPÉDICO

Aposentadoria Financeiro
Contas

A pagar
A receber

Empréstimos
Bancários

Pessoal
Aposentadoria
Férias
Licenças

Maternidade
Médica

Contas a Pagar

Contas a Receber

Empréstimos Bancários

Férias

Licença Maternidade

Licença Médica
Finalizou a leitura do conteúdo do curso?
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8. Gestão de Arquivos

8.1. Importância do Arquivamento

8.2. Métodos de Arquivamento

Sendo práticos, podemos dividir os métodos de arquivamentos em duas categorias:

1. Método Básico (Alfabético, Geográfico, Numérico e Ideográfico)

2. Método Padronizado (Variadex)

2. Método Padronizado: Variadex

O método padronizado variadex trata da

combinação de letras e cores visando

facilitar o arquivamento e a localização do

documento.

Esse método foi criado pela empresa

Remington Rand, fabricante de

computadores, no qual, em sua origem,

usava-se cinco cores, conforme paleta de

cores ao lado direito. Originalmente, o

método funciona atribuindo cores na

segunda letra do nome de entrada (e não na

primeira letra), indicando assim a ordem do

arquivamento. Entretanto, a variação de

cores pode mudar de país para país. Aqui

no Brasil não existe um padrão e o método

de utilização se tornou mais básico também:

atribuímos a cor à primeira letra do nome,

“descomplicando” o método.

Vamos aos exemplos:

Paleta	de	cores	originais

ouro

rosa

verde

azul

palha

Exemplo do método original
(Letras e suas respectivas cores)

Método original na prática
(com nome de alguns humoristas, como exemplo)

LETRAS CORES

A, B, C, D

E, F, G, H

I, J, K, L, M, N

O, P, Q

R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

NOME NO ARQUIVO COR

Chico Anysio Anysio, Chico

Roberto Gomez Bolaños Aragão, Renato

Ramon Valdes Gomez Bolaños, Roberto

Carlos Villagrán Valdes, Ramón

Renato Aragão Villagrán, Carlos

Exemplo do método no Brasil
(Letras e cores ao gosto do usuário)

LETRAS CORES

A, B, C, D, E, F

G, H, I, J, K

L, M, N, O, P

Q, R, S, T, U

V, W, X, Y, Z

Exemplo do método no Brasil na prática
(costumamos atribuir a ordem pela primeira letra do prenome)

NOME NO ARQUIVO COR

Chico Anysio Carlos Villagrán

Roberto Gomez Bolaños Chico Anysio

Ramon Valdes Ramon Valdes

Carlos Villagrán Renato Aragão

Renato Aragão Roberto Gomez Bolaños
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9. Conclusão

O auxiliar de escritório encontra-se na base de uma organização, ou seja, é um colaborador operacional. 

À medida que vai ampliando os seus conhecimentos nas atividades, novas aptidões vão sendo 

construídas, o que viabiliza a sua ascensão funcional na organização.

Segundo a SINE (Site Nacional dos Empregos), a média salarial do auxiliar de escritório pode variar de 

R$890,00, em empresas pequenas, até R$2.228,00, em empresas de grande porte.

De qualquer maneira, trata-se de um profissional essencial para o bom andamento dos processos da 

empresa. Suas atribuições e iniciativas contribuem diretamente para o sucesso da organização.

Desejamos a você todo sucesso do mundo!

Até a próxima!
Finalizou a leitura do conteúdo do curso?
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