CONTOH PERMOHONAN LAMARAN PENERIMAAN CPNS
Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

Hal

: Seleksi Penerimaan CPNS

Kepada
Yth. Ketua Panitia Seleksi Penerimaan CPNS
Kabupaten Bangka Tahun 2018
di –
Sungailiat

Saya yang bertandatangan di bawah ini :
Nama
Jenis Kelamin
Tempat/Tanggal Lahir
Alamat
No Telepon

: (Sebutkan sesuai KTP dan Ijazah)
:
:
: (Sebutkan alamat domisili sekarang)
: (Nomor telepon yang mudah dihubungi)

Dengan ini mengajukian permohonan mengikuti seleksi CPNS Kabupaten Bangka
Tahun 2018 dengan spesifikasi yang diminati :
Nama Jabatan Yang
Dilamar
Jenis Formasi Yang
Dilamar
Kualifikasi Pendidikan
yang saya miliki

(Nama Jabatan Yang Ditulis sesuai Pengumuman)
(Sebutkan pilih salah satu Formasi Khusus Cumlaude
atau Formasi Khusus Disabilitas atau Formasi Umum)
(Sebutkan jenjang pendidikan dan program studi yang
dimiliki)

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini disampaikan berkas lamaran dengan
lampiran sebagai berikut :
1. Ijazah
2. Transkrip Nilai.
3. Kartu Tanda Penduduk.
4. Surat Pernyataan.
5. Pas Photo terbaru ukuran 3x4 berlatar belakang merah.
6. - Khusus pelamar Disabilitas, melampirkan Surat Keterangan Dokter yang
menerangkan jenis/tingkat disabilitas.
- Khusus pelamar guru, bagi yang memiliki melampirkan sertifikat pendidik,
bagi yang belum memiliki tidak wajib melampirkan.
- Khusus pelamar formasi tenaga kesehatan, melampirkan Surat Tanda
Registrasi (STR) yang masih berlaku, dan khusus pelamar formasi dokter
umum, dokter gigi, dokter spesialis dan apoteker wajib melampirkan Ijazah
Profesi.
Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan perkenan
Bapak saya ucapkan terima kasih.

PEMOHON

Materai Rp. 6.000,- Tanda Tangan

Nama Lengkap

CONTOH SURAT PERNYATAAN PELAMAR CPNS KABUPATEN BANGKA TAHUN 2018
SURAT PERNYATAAN PELAMAR CPNS KABUPATEN BANGKA

Saya yang bertandatangan di bawah ini :
Nama
: (Sebutkan sesuai KTP dan Ijazah)
Jenis Kelamin
:
Tempat/Tanggal Lahir :
Pendidikan
:
Jabatan Yang Dilamar :
Alamat
: (Sebutkan alamat domisili sekarang)
No Telepon
: (Nomor telepon yang mudah dihubungi)
Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa :
1. Seluruh data dan dokumen persyaratan yang saya sampaikan dalam
seleski
penerimaan
CPNS
Kabupaten
Bangka
Tahun
2018
keabsahannya benar dan telah saya penuhi semua.
2. Status Akreditasi Perguruan Tinggi yang saya miliki adalah .....
(Sebutkan A atau B atau C)
3. Saya tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan
putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap
karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun
atau lebih.
4. Saya tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan
sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, Prajurit Tentara Nasional
Indonesia, Anggota Kepolisian
Negara Republik Indonesia atau
diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai swasta.
5. Saya tidak berkedudukan sebagai Calon PNS, Prajurit Tentara Nasional
Indonesia atau Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
6. Saya Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat
politik praktis.
7. Saya berkelakuan baik.
8. Saya sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang
dilamar.
9. Saya bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Kabupaten Bangka
sesuai unit kerja penempatan yang membutuhkan.
10. Saya Bebas dari Narkoba.
11. Saya bersedia mengabdi di Pemerintah Kabupaten Bangka, dan tidak
mengajukan pindah dengan alasan apapun sekurang-kurangnya 10
(sepuluh) tahun sejak terhitung mulai tanggal PNS.
12. Bilamana di kemudian hari terdapat data dan informasi yang telah saya
sampaikan ke Panitia Seleksi CPNS Kabupaten Bangka Tahun 2018
tidak sesuai dengan fakta sebenarnya, maka :
a. Kelulusan atau status CPNS/PNS yang saya miliki bersedia
dibatalkan atau diberhentikan.
b. Saya bersedia menerima hukuman atau sanksi apapun
tanpa
melibatkan pihak manapun.
Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya
dalam keadaan sehat dan sadar tanpa ada paksaan ataupun tekanan pihak
manapun..

YANG MENYATAKAN
Materai Rp. 6.000,- Tanda Tangan

Nama Lengkap

