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INSTITUTO DE APOIO À UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO (IAUPE) 

COMISSÃO DE CONCURSOS (CONUPE) 

ILMO. SR. DIRETOR/COORDENADOR 

 

 

 

 

 

(NOME COMPLETO), (nacionalidade), (estado civil), (profissão), residente na (endereço 

completo, inclusive CEP), inscrito no CPF sob nº (nº do CPF), portador de documento 

de identificação pessoal (RG/SDS-PE) nº (nº do RG), alistado no certame público para o 

cargo de soldado bombeiro militar de Pernambuco sob nº (nº de inscrição), iniciado 

pela Portaria Conjunta SAD/SDS nº 006, de 26 de janeiro de 2017, vem, com 

fundamento na Lei Estadual nº 13.105/2015, REQUERER AS IMAGENS/FILMAGENS DO 

TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF) realizado nos dias (inserir datas do TAF).  

 

01. O REQUERENTE ostentava placa de identificação de nº (inserir nº identificador); 

 

02. Nos termos do art. 25-B, § 3º da Lei Estadual nº 13.105/2015, o prazo para o 

cumprimento dessa solicitação é de 05 dias. In verbis:  

 
O candidato poderá solicitar, com a antecedência mínima fixada em decreto, a 

filmagem do seu exame de capacitação física nos concursos públicos promovidos 

pelos órgãos e entes estaduais. § 1º O custo da filmagem deverá ser arcado pelo 

candidato, que deverá recolher o valor indicado pelo órgão promovente do concurso 

no prazo fixado em decreto. § 2º O valor a ser recolhido na forma disposta no § 1º 

deste artigo não poderá ser superior aos custos estritamente necessários para a 

realização da filmagem e sua disponibilização em mídia ao candidato. § 3º Cópia da 

filmagem deverá ser entregue ao candidato no prazo máximo de 5 (cinco) dias após a 

data de realização do exame de capacitação física. § 4º A filmagem de que trata 

o caput deste artigo deverá ficar arquivada no órgão promovente pelo mesmo prazo 

de validade do respectivo concurso público. 

 
03. As imagens/filmagens devem ser disponibilizadas em mídia digital (CD em anexo). 

 

Termos em que pede deferimento. 

 

Recife, 8 de agosto de 2017 

 

_____________________________________ 
(nome completo e nº de inscrição no concurso) 

 

http://www.rodrigoalmendra.com/
mailto:jusconsultor@gmail.com

