
O DGSAESP, em parceria com o Centro Paula Souza, desenvolveu 
um vídeo explicativo sobre o SPdoc (Sistema informatizado de 
gestão arquivística de documentos). Trata-se de uma animação 
que mostra como o sistema é importante para a gestão de 
documentos, modernizando processos, diminuindo custos e 
garantindo acesso mais ágil às informações da administração 
pública. Para assistir, acesse o canal do APESP no Youtube:                                                       
www.youtube.com/watch?v=bJZ63VUp_uk

Neste primeiro semestre várias mudanças 

estão previstas para melhorar a consulta e 

acesso ao acervo da Biblioteca e Hemeroteca 

do Arquivo Público, que conta atualmente com 

cerca de 50 mil livros, relatórios e teses, além 

dos já disponíveis 335 mil exemplares de jornais 

e revistas.

Este acervo passou por organização e 

classificação durante todo o ano de 2017, 

principalmente os itens relacionados às 

secretarias estaduais. A primeira das mudanças 

será a organização das informações de todo 

esse acervo com o software Personal Home Library (PHL), específico para gerenciamento de bibliotecas e 

adquirido recentemente pelo Arquivo Público.

A diretora do Núcleo de Biblioteca e Hemeroteca, Dulcineia Jacomini, afirma que o uso do PHL permitirá 

total controle desse acervo, dinamizar o atendimento e dar melhor assistência ao pesquisador. Ainda em 

2018 o banco de dados estará disponível no site do APESP, com as informações já catalogadas, inclusive 

com as capas e folhas de rosto de livros e periódicos que terão consulta presencial e links para os jornais e 

revistas do repositório digital. “Este ano será importante para a biblioteca e hemeroteca do APESP, com a 

organização física do acervo e também com a disponibilização do banco de dados que será constantemente 

atualizado”, informa Dulcineia.

MEMÓRIA PÚBLICA

GESTÃO DOCUMENTAL

APESP mudará telefones em fevereiro
A partir de 1º de fevereiro os números de telefone do Arquivo Público irão mudar. O número central 

passa a ser 11 2868-4500. O atual 2089-8100 será desativado. No site estão alguns dos novos números 

dos serviços de maior demanda, como os do Núcleo de Assistência ao Pesquisador e do Centro de 

Atendimento aos Municípios (CAM). Acesse em: www.arquivoestado.sp.gov.br/site/institucional/servicos

NOS ACOMPANHE

Até o dia 29 de janeiro é possível enviar artigos a serem submetidos à 

avaliação para publicação na 6ª edição da Revista do Arquivo, publicação 

online do APESP. A edição será um dossiê temático sobre “Tecnologia da 

Informação Aplicada aos Arquivos”. Entre as várias abordagens possíveis estão 

os arquivos digitais, tecnologia da informação e preservação de documentos 

digitais natos ou digitalizados. Informações e normas de publicação estão no site 

www.arquivoestado.sp.gov.br/revista_do_arquivo/05/chamada_de_artigos.php. 

Os artigos devem ser enviados pelo e-mail: revistadoarquivo@arquivoestado.sp.gov.br

DESTAQUE

Revista do Arquivo recebe artigos até o dia 29
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