WALI KOTA BOGOR
PENGUMUMAN
Nomor : 810/3198 - BKPSDA

TENTANG
TAMBAHAN DAN PERUBAHAN PENGUMUMAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 810/3138-BKPSDA TENTANG PENERIMAAN CALON PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BOGOR FORMASI
TAHUN 2019
Berkenaan dengan telah diterbitkannya Pengumuman Wali Kota Bogor Nomor
810/3138-BKPSDA tentang Penerimaan Calon Pegawai
Negeri Sipil di
lingkungan
Pemerintah Kota Bogor Formasi Tahun
2019, dengan ini disampaikan bahwa
terdapat ketentuan dalam pengumuman tersebut yang memerlukan tambahan dan
perubahan sebagai berikut:

HAL YANG
DISESUAIKAN

SEMULA

MENJADI

Ketentuan dalam
pengumuman
pada III
persyaratan
umum angka 13

Memiliki kualifikasi
pendidikan sesuai dengan
persyaratan jabatan dari
perguruan tinggi negeri atau
swasta dengan program studi
yang terakreditasi minimal B
dari Badan Akreditasi Nasional
Perguruan Tinggi (BAN-PT)
dan/atau Pusdiknakes/LAMPT Kes pada saat kelulusan
yang dibuktikan dengan
tanggal kelulusan yang tertulis
pada Ijazah;

Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai
dengan
persyaratan
jabatan
dari
perguruan tinggi negeri atau swasta dengan
program studi yang terakreditasi dari
Badan Akreditasi Nasional
Perguruan
Tinggi (BAN-PT)
dan/atau
Pusdiknakes
/LAM-PT Kes pada saat kelulusan yang
dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang
tertulis pada Ijazah;

Ketentuan dalam
pengumuman
pada IV
Persyaratan
khusus angka 3

Calon
pelamar
dari
penyandang disabilitas wajib
melampirkan surat keterangan
dari
dokter
rumah
sakit
pemerintah yang menerangkan
jenis
dan
derajat
kedisabilitasannya;

Calon pelamar dari penyandang disabilitas
wajib melampirkan surat keterangan dari
dokter rumah sakit pemerintah yang
menerangkan
jenis
dan
derajat
kedisabilitasannya, berlaku bagi pelamar
formasi khusus penyandang disabilitas dan
pelamar
penyandang
disabilitas
yang
melamar pada formasi umum yang dapat
diisi oleh pelamar disabilitas
(formasi
umum yang dapat di lamar penyadang
disabilitas dapat di lihat pada lampiran
rincian formasi penerimaan CPNS di
lingkungan Pemerintah Kota Bogor tahun
2019)

Ketentuan dalam
pengumuman
pada V Tata Cara
Pendaftaran
angka 4

Pada saat pendaftaran
online,
pelamar
membaca
dengan
petunjuk pendaftaran
dan
mencermati
keterangan/instruksi/

Pada saat pendaftaran secara online,
pelamar harus membaca dengan cermat
petunjuk pendaftaran
online
dan
mencermati setiap keterangan/ instruksi/
pemberitahuan/peringatan yang muncul di
halaman-halaman

secara
harus
cermat
online
setiap

