
Da Seção de Gestão Documental
- SGD -

Art. 10. Compete ao chefe do Setor de Gestão Documental:

I - Planejar, organizar, dirigir e monitorar as atividades relativas à gestão documental;

II - Manter atualizada a relação de material distribuído ao setor;

III - Atualizar, semestralmente, o manual de rotinas do SGD;

IV - Confeccionar relatórios solicitados, ofícios e memorandos;

V - Realizar pedido de material junto aos Correios;

VI - Realizar pedido de material de expediente no sistema da PR/DF;

VII - Manter contato, quando necessário, com a agência dos Correios com a qual a PR/DF

possui contrato;

VIII - Prestar informações e dar suporte em questões relativas ao setor e ao recebimento,

movimentação e expedição de documentos e processos;

IX - Atualizar e remeter à chefia da COJUD o Calendário Anual de Atividades;

X - Exercer todas as atribuições do Setor de Gestão Documental.

Art. 11. Compete ao Setor de Gestão Documental (SGD):

I - Gerenciar, orientar e executar rotinas relativas às atividades de recebimento e

encaminhamento  de correspondências e documentos na unidade, por meio do sistema

oficial;

II - Realizar a expedição de correspondências e documentos da unidade por meio do

sistema  oficial, bem como as  atividades  de recebimento e expedição de malotes e de

serviço postal;

III - Executar a conferência das correspondências a serem expedidas quanto à precisão e

consistência dos destinatários registrados no sistema oficial;

IV - Auxiliar o usuário em relação aos serviços de rastreamento de objeto postal e de

malotes expedidos;

V - Desenvolver, orientar  e monitorar as  atividades  de autuação de documentos  e

procedimentos de gestão administrativa;



VI - Efetuar a autuação ostensiva e sigilosa dos  processos de gestão administrativa  da

unidade;

VII - Solicitar ao destinatário de correspondência particular recebida na PR/DF, excepcionalmente,

via correios, transportadora ou malote, que a retire no setor.
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