
 

REQUISIÇÃO DE DOCUMENTO 

ARQUIVÍSTICO  

Nº da Requisição 

não preencher 

 

Inscrição nº  

preencher com o nº 

inscrição 

 

Requisitante 

Preencher com o nome 
Interno Externo 

     x 

 

Código de referência 

BR RJANRIO  (preencher com o código de referência)   
 

Código do Fundo Fundo / Coleção 

preencher com 

o código do 

fundo  
nome do fundo e/ou coleção obtido em pesquisa nas bases de dados ou nos instrumentos de pesquisa  

 

Notação do documento 

 
Seção de guarda 

 
obtido em pesquisa nas bases de dados ou nos instrumentos de pesquisa  

 

  

 

 

 

 

Consultar em: 

 

preencher com dia, mês e ano que pretende fazer a 

consulta obedecendo o prazo mínimo de 15 dias para 

os pedidos enviados por e-mail 

                    
 

Preenchimento Interno: 

Sala de Leitura 

Central de Movimentação 

 

Reserva: 

1ª não preencher 

 

Devolução à unidade de guarda 

não preencher 

Assinatura 

Agendamento por E-mail 
2ª não preencher 

 

 

Data: não preencher 
 

Recebido por: não preencher 
 

Observações 

Favor MANTER esta  via com o documento  Requisição de documento  AN-001 / 2011 
 

 

 

Inscrição: Consulte seu número de inscrição no SIAN, na opção Editar Cadastro. Seu número de inscrição é composto 

pelo último grupo de algarismos do número do cartão. 

 

Código de referência: diversos documentos já estão indexados no SIAN com o novo modelo de código de referência. 

Preencha com todas as letras e números do código após o BR RJANRIO.  

 

Código de Fundo: composto de dois ou três caracteres (letras ou números). Faz parte do código de referência e fica logo 

após o BR RJANRIO. 

 

Fundo/Coleção: nome do conjunto documental a que pertence o documento. 

 

Notação do documento: nos casos em que o documento não tenha o código de referência completo, será necessário buscar, 

nos instrumentos de pesquisa e bases de dados do Arquivo nacional, sua notação completa. Pode ser tanto um código (ex. 

IA6-109) quanto um conjunto de informações de localização (caixa, maço, ano, nome das partes) 


