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PENGUMUMAN
NOMOR: 4328/UN50/A/KP/2021
HASIL SELEKSI KOMPETENSI DASAR DAN PELAKSANAAN
TEST SELEKSI KOMPETENSI BIDANG

Berdasarkan Hasil Seleksi Kompetensi Dasar Formasi Calon Dosen Tetap Non ASN Universitas Bangka
Belitung, dengan ini diumumkan hal-hal sebagai berikut:
1.

Pelamar yang dinyatakan lulus terlampir adalah sebagaimana terlampir pada lampiran 1, berdasarkan
ketentuan yang telah diatur oleh panitia pada pengumuman sebelumnya.

2.

Sehubungan dengan kebutuhan Dosen dengan kualikasi Pendidikan Bahasa Indonesia maka formasi
yang sebelumnya untuk 1 dosen diubah menjadi 2 dosen.

3.

Bagi pelamar yang dinyatakan lulus untuk mengikuti Tahap SKB Wawancara dan Microteaching
sebagaimana terlampir pada Lampiran 1 dan jadwal pelaksanaan sebagaimana dimaksud
dilaksanakan pada:

4.

Hari / Tanggal

: Jum’at, 10 September 2021

Tempat

: Online Via Zoom Meeting

Ketentuan dan Tata Tertib Wawancara dan Microteaching:
a. Peserta dengan pelamar Dosen dapat mengikuti wawancara dan microteaching sebagaimana
lampiran 1;
b. Peserta dapat menyiapkan bahan microteaching unuk ditampilkan saat mengikuti tes;
c. Waktu pelaksanaan wawancara dan microteaching selama 20 menit;
d. Proses wawancara dan microteaching akan dilaksanakan secara daring (online) melalui
aplikasi video conference (zoom meeting) yang akan disampaikan melalui email masing-masing
atau pesan Whatsapp;
e. Peserta wajib bergabung ke aplikasi video conference (zoom meeting) paling lambat 30 menit
sebelum sesi wawancara dan/ microteaching dimulai;
f. Peserta yang terlambat tidak dapat diperkenankan untuk mengikuti seleksi (dianggap gugur);
g. Penamaan akun video conference (zoom meeting) mengikuti ketentuan “Nama Lengkap_Kode
Formasi”. Misalkan Septian Azmiadi_Pendidikan Agama;
h. Peserta memastikan video dan audio berfungsi dengan baik dan dalam posisi aktif selama proses
verifikasi, wawancara, dan/atau microteaching;
i. Peserta memastikan area simulasi microteaching dapat terlihat dalam layar penilai microteaching;

j. Peserta berpakaian sopan dan rapi dengan ketentuan:
1) Pria
: atasan kemeja putih polos berkerah, celana panjang berbah kain warna hitam
polos, memakai dasi warna hitam dan tidak

diperkenankan menggunakan

sandal/sepatu sandal; dan
2) Wanita

: atasan kemeja putih polos berkerah, celana panjang/rok berbahan kain warna
hitam polos, kerudung hitam polos (bagi yang berhijab), memakai dasi warna
hitam serta tidak diperkenankan menggunakan sandal/sepatu sandal.

j. Peserta wajib menyiapkan dokumen untuk ditunjukkan kepada panitia, antara lain:
1) KTP (e-KTP) asli atau asli Surat Keterangan telah melakukan perekaman kependudukan oleh
Dinas Kependidikan dan Pencatatan Sipil/Kecamatan bagi yang belum memiliki e-KTP; dan
2) Foto berwarna terbaru (ukuran bebas).
5.

Ketentuan lain-lain:
a. Setiap pelamar wajib mematuhi dan mengikuti seluruh ketentuan dan tata tertib yang ditetapkan;
b. Apabila di kemudian hari pelamar terbukti memberikan data yang tidak sesuai dengan fakta atau
melakukan manipulasi data, maka kelulusan yang bersangkutan dinyatakan batal dan/atau yang
bersangkutan diberhentikan sebagai pegawai tidak tetap;
c. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman ini menjadi tanggungjawab
peserta; dan
d. Penetapan/Keputusan Panitia Seleksi Pegawai Non PNS Universitas Bangka Belitung Tahun
Anggaran 2021 bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

Atas perhatian yang diberikan, kami sampaikan terima kasih.

Bangka, 8 September 2021
Rektor,
ttd
Ibrahim
NIP 198104102012121001

Untuk menjadi perhatian :
1. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Eloktronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah”
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)
3. Hasil cetak dokumen ini merupakan salinan dan verifikasi dokumen ini melalui QR Code

