
















4. Batas waktu pembayaran denda bagi peserta yang dinyatakan lulus dan pada

waktu yang ditentukan tidak melakukan pemberkasan ulang dan atau

mengundurkan diri dengan alasan apapun, paling lambat 45 (Empat Puluh Lima)

hari sejak tanggal diumumkannya Hasil Seleksi CPNS Tahun 2019;

5. Apabila pelamar yang dinyatakan lulus, tetapi di kemudian hari terbukti kualifikasi

pendidikannya tidak sesuai dengan yang dibutuhkan dan/atau tidak memenuhi

persyaratan lainnya yang telah ditetapkan, maka akan dibatalkan kelulusannya

dan digantikan oleh ranking berikutnya yang memenuh1 persyaratan

6. Bagi pelamar yang dinyatakan lulus hingga tahapan akhir dan diterima sebagai

CPNS Pemerintah Kota Surabaya, wajib melengkapi persyaratan administrasi

sesuai ketentuan yang berlaku ;

7. Apabila peserta dinyatakan lulus sampai dengan tahap akhir seleksi dan sudah

mendapat persetujuan NIP kemudian mengundurkan diri, maka kepada yang

bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh mendaftar pada penerimaan CPNS

untuk periode berikutnya;

8. Keputusan Tim Seleksi lnstansi Tahun 2019 Pemerintah Kota Surabaya tidak

dapat diganggu gugat dan bersifat mutlak

9. Proses Penerimaan CPNS Pemkot Surabaya dari Pelamar Umum Tahun 2019

dilaksanakan secara terbuka, transparan dan tidak dipungut biaya apapun

10. Apabila terdapat pihak/oknum yang menawarkan jasa dengan menjanjikan

dapat diterima sebagai CPNS dengan menerima imbalan tertentu atau tidak,

maka perbuatan tersebut adalah penipuan. Panitia tidak bertanggung jawab atas

perbuatan pihak/oknum tersebut;

11. Pengumuman ini dapat dilihat pada papan pengumuman di seluruh unit kerja

dilingkungan Pemerintah Kota Surabaya dan para pelamar disarankan untuk

terus memantau perkembangan informasi tentang penerimaan CPNS Tahun

2019 melalui website/situs : https://sscn.bkn.go.id dan www.surabaya.go.id,

untuk informasi terkait pelaksanaan seleksi CPNS Tahun 2019 di Pemerintah

Kota Surabaya juga disampaikan melalui instagram dengan akun

@seleksicpns2019surabaya

12. Mengenai pengaduan dan informasi terkait Pelaksanaan Penerimaan CPNS

Tahun 2019 di Pemerintah Kata Surabaya dapat disampaikan lewat whatsapp

pada hari dan jam kerja melalui nomor selular 082244111345 atau alamat email

seleksicpns20 ·19@surabaya .go. id.

Demikian pengumuman ini untuk diketahui dan disebarluaskan kepada 

masyarakat. 

Surabaya, ti NOPEM(,f;� J.010

an. WALIKOTA SURABAYA 

·-�7·,,., a Utama Madya 

6912301995031003 



























































D. FORMASI UMUM YANG DAPAT DILAMAR OLEH PENYANDANG DISABILITAS

ALOKASI 
NO NAMA JABATAN KUALIFIKASI PENOIOIKAN 

FORMASI I 
UNIT KERJA PENEMPATAN KETERANGAN 

1 2 3 4 5 6 

JUMLAHSELURUHNYA 1 

SURAT 

KETERANGAN 

1 S-1 STATISTIK 1 1 OISABILITAS 
/\f!l\!.!S PEt:E!..!T!,'\�: 

D:\�: PENGEMBANGAN 

SEKflETIIR:S 01\ERI\H KOT/\ SUR/101\YA. 

t<EPIIL/1 BAOANPERENCANAANPEMBANGUNAN 

SURABAYA. KEPIILA OIDANG CVALUASI. 

PENELITIAN O,\N PENGEM!l/\NG,\N • KEPALA sun 

!3101\NG PEM'LITIAN CAN PENGEMBANGAN 


