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PROGRAMA PARA O CONCURSO DE PROFESSOR DE ARQUIVOLOGIA

1. Fundamentos teóricos da Arquivologia;
2. Teoria das três idades;
3. Princípio do respeito aos fundos;
4. Legislação arquivística brasileira;
5. Princípios de gestão arquivística;
6. Métodos e técnicas adotadas na gestão de arquivos;
7. A função planejamento na gestão de arquivos;
8. GED: origem, evolução, tendências e tecnologias correlatas;
9. Protocolos arquivísticos aplicados ao GED;
10. Classificação de documentos eletrônicos;
11. Formatos de documentos eletrônicos;
12. Tipos de arquivos especiais: acondicionamento e manuseio;
13. Diagnóstico do fluxo documental nas organizações;
14. Escolha de softwares apropriados às características de cada organização;
15. Políticas de preservação de documentos de arquivo digitais;

TABELA DE PONTUAÇÃO DE TÍTULOS

I - GRAUS ACADÊMICOS - até o máximo de 3,0 pontos, devendo ser considerados:
a)graduação e curso técnico a partir do segundo título em área afim; 2,0 pontos
b)aperfeiçoamento; 2,5 pontos
c)especialização; 2,5 pontos
d)mestrado; 3,0 pontos
e)doutorado.
II - EXPERIÊNCIA DOCENTE - até o máximo de 3,0 pontos, devendo ser considerados:
a. monitorias; 0,1 ponto (0,05 por ano)
b. na educação básica; 0,8 pontos (0,3 por ano)
c. na educação profissional; 0,6 pontos (0,30 por ano)
d. na educação superior. 1,5 ponto (0,50 por semestre)
III - ATIVIDADES TÉCNICO-CIENTÍFICA, LITERÁRIA, ARTÍSTICA E EXTENSIONISTA
- até o máximo de 2,0 pontos, devendo ser considerados:
a) participação em congressos, seminários, jornadas ou similares; 0,2 pontos
(0,05 cada)
b) apresentação de trabalhos em congressos, seminários, jornadas, mostras
coletivas ou similares; 0,4 pontos (0,05 cada)
c) publicação de nível científico, exceto teses de mestrado ou doutorado; 1,2
pontos (artigos publicados em revistas científicas ou anais de eventos – 0,1 cada; organização
de livros – 0,15 cada; co-autoria de livros – 0,3 cada; autoria de livros – 0,6 cada)

d) mostras individuais; 0,1 ponto (0,05 cada)
e) atividades de extensão relacionadas com a área do processo seletivo; 0,1
ponto (0,05 cada)
f) outras, a critério da Comissão Examinadora.
IV- EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NÃO DOCENTE - até o máximo de 2,0 pontos,
devendo ser considerados:
a. experiência administrativa ligada ao ensino; 0,5 pontos (0,1 cada)
b. experiências técnicas na área do processo seletivo; 0,5 pontos (0,1 cada)
c. estágios não curriculares relacionados com a área do processo seletivo; 0,5
pontos (0,1 cada)
d. outras, a critério da Comissão Examinadora. 0,5 pontos (0,1 cada)

