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Carta do Presidente 

 
Membros da Secção Técnica da SEG Near-Surface, 
 
Há um factor de mudança a chegar à geofísica. Tenho a certeza que 
muitos de vocês estão cientes e provavelmente fazem parte disso. 
 
Os últimos cinco ou seis anos foram tumultuosos para toda a sociedade e 
para a nossa indústria. Aqui, no nosso Centro de Ciências da U.S. 
Geological Survey, nos últimos quatro anos, passámos por mudanças 
rápidas na gestão, financiamento, políticas e procedimentos no local de 
trabalho. Com isso ocorreram transferências, aposentações e demissões, 
levando a mudanças no nosso banco de talentos e no uso de hardware, 
software e na maneira como as coisas são realizadas no trabalho. 
 
Temos visto este tipo de mudança na nossa sociedade, na forma como 
realizamos as nossas tarefas diárias. Todos nós utilizamos smartphones 
com poder de processamento, câmaras, receptores de GPS, 
acelerómetros, muito espaço de armazenamento e software incrível para 
fazer uso de tudo isso. Tenho a certeza de que todos vocês realizaram 
pequenas experiências, como ver o trânsito e correlacioná-lo com as 
linhas vermelha e laranja na aplicação. Aqui na área de Denver, conduzir para as áreas de esqui numa manhã ao 
fim-de-semana e voltar novamente à tarde oferece uma grande oportunidade para este tipo de experiência. 
Surpreendeu-me perceber que alguns programadores inteligentes conseguiam aceder aos dados gerados por todos 
os telemóveis em todos os carros na estrada e preencher o mapa de acordo com suas taxas de mudança de 
localização com o tempo. Observei uma onda de mudanças de velocidade no trânsito, ao subir a estrada da 
montanha, e vi no mapa o atraso da resposta da aplicação. É fascinante. 
 
A minha esposa chegou a casa com o produto Alexa para a nossa cozinha. Ouvi-la interagir com o Alexa também é 
fascinante. Como geofísicos, não podemos deixar de pensar sobre o incrível software e conjuntos de dados que 
devem estar por trás da capacidade do computador responder enquanto uma pessoa fala, repreende, desdém ou 
exige. Estive a ler um pouco sobre como o software “deep learning” funciona e como se baseia em grandes conjuntos 
de dados. 
 
A nossa profissão tem uma longa e rica história com hardware, software e enormes conjuntos de dados. Na última 
edição do The Leading Edge, pode ler a Parte 3 do tutorial sobre inversão full waveform e considerar a nossa jornada 
desde a desconvolução através da migração até à inversão full waveform. E no entanto, acredito que estamos 
prestes a usufruir de uma mudança ainda maior nas capacidades do computador. 
 
Os geofísicos tentaram rotinas com redes neurais décadas atrás, mas agora podemos pensar em algo maior. Imagine 
programar um computador com tudo o que sabemos desde as equações de Maxwell, pressão, tensão e os campos 
potenciais, até às capacidades de modelação directa para todos os nossos métodos; e definindo um conjunto de 
materiais terrestres numa determinada região com as suas gamas de propriedades, tais como módulos de massa e 
cisalhamento, condutividade elétrica e suscetibilidade magnética. Recolhemos enormes conjuntos de dados usando 
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forças ativas e passivas e pedimos ao computador para determinar o arranjo geométrico dos tipos de material de 
acordo com as restrições geológicas para corresponder aos conjuntos de dados. O computador também pode mostrar 
as informações sobre a incerteza e o erro para cada ponto no modelo. Os nossos problemas são geralmente mal 
constrangidos para que grandes incertezas sejam inevitáveis, pelo que não estou a sugerir que não precisemos de 
interpretação. Estou antes a sugerir que se dê o salto a partir das imagens de propriedades da subsuperfície 
diretamente para modelos geológicos computacionais. 
 
Hoje em dia, os supostos profetas no mundo financeiro afirmam que qualquer indústria que não utilize inteligência 
artificial num futuro próximo não é fiável como investimento a longo prazo. Provavelmente também ouviu a 
declaração feita por Mark Andreessen, co-fundador do navegador Netscape nos anos 90, que o “software está 
devorar o mundo”. Agora está a investir em novas empresas baseadas principalmente em software (por exemplo, 
Facebook, Foursquare, Groupon, LinkedIn, Lyft, Skype, Twitter, Zynga). 
 
Acredito que a nossa indústria está madura para grandes mudanças baseadas em melhorias na inteligência artificial 
e “deep learning” com grandes conjuntos de dados. Os geofísicos de Near-Surface em particular trabalham numa 
ampla gama de problemas e geralmente usam vários métodos para o mesmo problema, o que poderia encorajar-nos 
como um conjunto de geofísicos a dar o salto, a partir dos dados de campo para modelos geológicos através de 
software aprimorado. Assim, também podemos estar culturalmente mais dispostos a aceitar essa mudança. Cada 
um de nós tende a planear e executar um determinado problema de subsuperfície do início ao fim, levando a uma 
grande flexibilidade nos nossos métodos. 
 
Se já está a caminhar nesta direção, por favor considere enviar um abstract sobre o tema para a nossa conferência 
em Anaheim. Pode encontrar o que precisa na página web do Annual Meeting da SEG AQUI. Se conseguirmos cinco 
ou seis abstracts sobre este tema, podemos criar uma sessão dedicada. Esta possibilidade de factor de mudança 
poderia ser levada a cabo pelos membros da NSTS. 
 
Ao futuro, 
 
Mike Powers 

https://seg.org/annual-meeting-2018
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Novidades dos 

Membros 
Junte-se a nós para comemorar 

os nossos membros! 

 

Phil Sirles, antigo presidente da 

NSTS, conduziu trabalhos de 

sísmica e GPR 3D sob uma 

resposta de emergência para a 

FHWA. Os resultados 

apresentaram informação suficiente 

pelo que NÃO foi necessária  

perfuração geotécnica para 

determinar o custo e aquisição de 

um empreiteiro de forma a mitigar 

um potencial colapso de um tubo 

de lava por baixo de uma estrada 

no Hawaii. 

 

O filho de Phil Sirles, Jeramiah, 

teve um grande ano na linha 

ofensiva no NFC Minnesota Vikings 

o que fez com que jogasse nos 

play-offs no passado ano. 

 

Sarah Morton casou com Yuri 

Rupert, que conheceu no 

U.S.Geological Survey em Storrs, 

CT. 
 

Mirko can der Baan, recente orador 

da SEG Honorary Lecture, foi 

entrevistado na SEG Seismic 

Soundoff, um podcast de geofísica 

aplicada. Ouça a entrevista aqui. 

 

Member News 

https://seg.org/podcast/Post/5979/Episode-31-Induced-seismicity-investigations-into-human-induced-earthquakes
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No horizonte – Sílvia Salas-Romero 

 

Biografia 

Graduei-me na Universidade Complutense de Madrid 
(Espanha), com um grau de licenciatura em Engenharia 
Geológica no ano de 2008. 
Durante o último ano dos meus estudos, tive a oportunidade 
de fazer um estágio de 3 meses na Cepsa Total, dentro do 
departamento de Prospeção e Produção de Hidrocarbonetos. 
De 2008 até 2010, trabalhei no departamento de Engenharia 
de Gás Natural Fenosa em Madrid. 
Depois desta experiência de trabalho, eu decidi continuar os 
estudos e fazer um mestrado em Geofísica Aplicada na IDEA 
League, oferecido conjuntamente com TU Delft (Holanda), 
ETH Zurich (Suiça) e RWTH Aachen (Alemanha). A minha tese 
deriva da modelização realística do sismo de Christchurch 
M6.3 na Nova Zelândia. 
 
Actualmente, estou a acabar o doutoramento em geofísica 
aplicada na Universidade de Uppsala (Suécia). O meu projeto 
de doutoramento foca-se no uso de geofísica (diagrafias, 
sísmica de reflexão, radio magnetotelúrica, ERT, MASW) e 
propriedades físicas para estudo da subsuperfície pouco 
profunda numa área propícia a deslizamentos de argilas 
liquefeitas no sudoeste da Suécia. Os Geoscientists Without 
Borders® programa da SEG iniciou este projecto internacional 
conjunto. As minhas áreas de interesse são na caracterização 
de argilas liquefeitas, encontrar novas técnicas de 
prospecção para a sua identificação e também explicar os 
ambientes em que foram formadas e originaram 
deslizamentos de terras.  
Sou afiliada à SEG desde 2013, e também trabalhei como 
membro activo da SEG Student Chapter da Universidade de Uppsala. 
 

Públicações seleccionadas: 

 

Salas-Romero, S., Malehmir, A., and Snowball, I. (2016) Combined land and river high-resolution reflection seismic 
imaging of an area prone to quick-clay landslides in Sweden, Near Surface Geoscience, Extended Abstract, doi: 
10.3997/2214-4609.201601912. 
 
Salas-Romero, S., Malehmir, A., Snowball, I., Lougheed, B. C., and Hellqvist, M. (2015) Identifying landslide 
preconditions in Swedish quick clays–insights from integration of surface geophysical, core sample- and downhole 
property measurements, Landslides, 13, 905–923, doi: 10.1007/s10346-015-0633-y. 
 
Malehmir, A., Salas Romero, S., Shan, C., Lundberg, E., Juhlin, C., Bastani, M., Persson, L., Krawczyk, C., Polom, 
U., Adamczyk, A., Malinowski, M., Gurk, M., and Ismail, N. (2013) A multidisciplinary geophysical and geotechnical 
investigation of quick-clay landslides in Sweden. SEG Technical Program Expanded Abstracts 2013: pp. 1254-1258, 
doi: 10.1190/segam2013-0211.1. 
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2018 SEG em Anaheim, California – 14 a 19 de Outubro 

 

 
 
O Annual Meeting deste ano terá um conjunto ainda mais amplo de Sessões Técnicas, Painéis de discussão e 
workshops em Near-Surface. Não quererá perder esta oportunidade!  

 

Submissão de abstracts até 1 de Abril 

 

Sessões técnicas – veja a descrição de cada tópico AQUI 

Geofísica de monitorização conjunta acima e abaixo do solo, UAV, e detecção remota 

Modelação Near-Surface com utilização de tomografia 

Relação Petrofísica – ligação entre parâmetros hidrogeológicos e sinal geofísico 

Desenvolvimento e aplicações de métodos de ondas superficiais com fonte activa e passiva (Sessão Especial) 

Geofísica de zonas costeiras 

Técnicas de atenuação de ruído em aquisições de Near-Surface 

Geofísica aérea 

Geofísica de Near-Surface aplicada à arqueologia (Sessão Especial) 

Aquisição de estruturas em Near-surface  

Amplificações Locais (engenharia de terramotos/sismologia) 

Geofísica agrícola 

Mitigação de perigos naturais: Caracterização dos materiais locais através da geofísica e NDT 

Geofísica para o estudo de ocorrências de catástrofes passadas (o passado é a chave para o futuro) 

Capacidade e monitorização de aquíferos – co-apoiada pela NGWA  

Impacto hidrogeológico das actividade extractivas– co-apoiada pela NGWA   

Hidrogeofísica com enfâse na utilização humana da água 

Hidrogeofísica - co-apoiada pela AGU  (Sessão Especial) 

Engenharia Geofísica (Sessão Especial) 

Infraestruturas e obras subterrâneas 

Túneis e detecção de cavidades 

Geoscientists Without Borders® e a geofísica humanitária 

  

  

https://seg.org/Annual-Meeting-2018
https://seg.org/Portals/0/SEG/News%20and%20Resources/Near%20Surface/SEG_Near-Surface_Geophysics_Technical_Section_Annual_Meeting_Technical_Sessions.pdf
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2018 SEG em Anaheim, California – 14 a 19 de Outubro 

 

Workshops 

Métodos de Ondas Superficiais  

Workshop para todos os interessados em aprender mais sobre a técnica de análise multi-canal das ondas superficiais (MASW) ou o 
software SurfSeis.  **NOTA – este workshop é pré-conferência. 

Avanços nos métodos de geofísica tomográfica 

Descrição: a tomografia geofísica está a tornar-se uma ferramenta cada vez mais indispensável para o geocientista para inferir a 
continuidade especial: avanços em estratégias reguladoras, modelação do erro dos dados, quantificação de incerteza, técnicas de 
redução da ordem de complexidade do modelo, métodos de avaliação do valor dos dados, etc.  

Hidrogeofísica 

Este workshop pode ser baseado na demonstração de como a detecção remota e a geodesia podem estar bem correlacionadas com 
métodos de prospecção geofísica de águas subterrâneas.   

Avanços em geofísica de sistemas aéreos não tripulados (UAS) 

Descrição: O uso de sistemas não tripulados (UAS), ou drones, para apoiar a observação de propriedades e processos da subsuperfície. 
As últimas duas décadas trouxeram avanços tremendos nos métodos de geofísica tomográfica, o desafio da não-exclusividade das 
soluções resultante de observações limitadas e com ruído, juntamente com um conhecimento incompleto do fenómeno alvo continua 
a dificultar a nossa habilidade para inferir correctamente modelos da subsuperfície a partir de dados geofísicos.   

Objectivo: O objectivo deste workshop é juntar especialistas do campo da geofísica tomográfica para discutir os desafios e as 
vantagens destes métodos. Tópicos de interesse incluem a aquisição geofísica e o seu rápido crescimento. A capacidade dos UAS para 
adquirir rapidamente dados de alta resolução geo-referenciados, com nenhum ou muito pouco impacto ambiental, está a impulsionar 
a inovação das plataformas e sensores, tendo já impacto na forma como a aquisição é planeada e executada.   

Neste workshop, empresas líder no design e operação de plataformas e sensores de UAS mostrarão os seus mais recentes avanços. 
Casos de estudo serão providenciados por especialistas na utilização de UAS como suporte para vários métodos (magnética, 
electromagnética, gravimetria, espectroscopia de raios gama, geo-radar e sísmica). Este workshop fornecerá uma visão geral do 
state-of-the-art de UAS para aplicações ao mapeamento geofísico bem como tópicos relevantes em termos de desenvolvimento, 
tendências e assuntos relacionados com este campo em rápida expansão.   
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2018 SEG em Anaheim, Califórnia – 14 a 19 de Outubro  

 

Painel de Discussões  

Um Painel de Carreira na área de Geofísica de Near-Surface 

Profissionais de geofísica de Near-Surface da indústria, do setor académico e do governo conduzirão uma discussão sobre os seus 
percursos profissionais. Os membros do painel irão compartilhar as histórias de como chegaram às posições em que estão agora. Irão 
destacar os obstáculos que encontraram e superaram durante as suas jornadas, desde estudante a profissional, proporcionando aos 
participantes uma visão de como eles também se podem preparar para suas futuras carreiras em geofísica de Near-Surface. 

Os membros deste painel serão profissionais de geofísica de Near-Surface, desde o início de carreira até cientistas seniores, para 
oferecer aos estudantes uma variada gama de informações e perspetivas. Este painel de três a cinco pessoas contarão com membros 
que ocupam posições como geofísicos de engenharia / ambientais, investigadores governamentais e professores universitários. 

Os membros do painel devem preparar uma breve introdução de si mesmos, incluindo nome, local de trabalho, descrição do trabalho, 
há quanto tempo eles estão no campo de NS e de onde se formaram. É preferível que compartilhem a experiência de como obtiveram 
o seu primeiro emprego em NS e o caminho que tomaram para chegar onde estão hoje, quer tenham trabalhado em várias instituições 
ou tenham permanecido na mesma secção até o momento. 

De Geofísica de Near-Surface para Monitorização de Águas Subterrâneas 

A melhoria da monitorização de águas subterrâneas está a tornar-se numa questão crítica em muitas partes dos EUA e do mundo, 
devido à procura excessiva desse recurso limitado e às crescentes ameaças à quantidade e qualidade das águas subterrâneas. Os 
métodos geofísicos de Near-Surface podem desempenhar um papel importante na avaliação e monitorização desse recurso e na 
mitigação dos riscos associados à exploração de água subterrânea. 

O objetivo deste painel é reunir um conjunto de partes interessadas que podem compartilhar perspetivas específicas sobre problemas 
das águas subterrâneas e, por meio de interação com especialistas técnicos no painel, receber feedback sobre como a geofísica de 
Near-Surface e a hidrogeofísica, em particular, podem ajudar nas suas necessidades e prioridades. A representação internacional no 
painel também é desejada. 

Entre os potenciais setores a serem representados estão a indústria extractiva, agricultura, petróleo e gás, serviços públicos e 
instituições legais e reguladoras. Possíveis tópicos de discussão incluem exploração e mapeamento de aquíferos, desperdícios de 
água produzida em campos petrolíferos, incursão de água salgada em áreas costeiras, leis e regulamentação sobre a água e direitos 
transfronteiriços de águas subterrâneas. 

O resultado pretendido do painel é duplo: fornecer aos representantes do setor uma consciencialização sobre ferramentas geofísicas 
que possam atender às suas necessidades em relação à gestão de águas subterrâneas; facilitar o acesso a oportunidades de mercado 
potencialmente expandidas para as empresas geofísicas e provedores de serviços. 

Desafios do trabalho em Zona Costeira 

Devido à sensibilidade ambiental da zona costeira, existem numerosas regulamentações para proteger o meio ambiente contra os 
riscos associados ao trabalho geofísico nessas zonas. 

O Painel deve incluir desde reguladores do governo, geofísicos de grandes empresas de energia, de empresas menores, consultores 
e até governos locais para discutir as questões relativas ao trabalho geofísico na Zona Costeira. É necessário ter uma discussão 
equilibrada cobrindo a elevada importância da Zona Costeira para a sociedade, incluindo a produtividade comercial (riscos naturais, 
recursos naturais, energia, transporte, comunicação, etc.) e para o turismo. 
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Secção Estudantil - Fala da tua Ciência 

 

Fala da tua Ciência: Como apresentar uma palestra em conferência 

Originalmente publicado por Emily Lakdawalla AQUI a 6 de Fevereiro de 2018 

Fraca apresentação muitas vezes afasta a boa ciência. É uma pena, porque a ciência é incrível. Eu costumava 
reclamar de más apresentações em conferências, mas percebi que (1) eu odeio reclamações e (2) como oradora 
científica profissional, provavelmente deveria parar de reclamar e realmente oferecer às pessoas alguma ajuda para 
uma melhor comunicação. Se és um cientista interessado em melhorar a forma como apresentas a tua ciência, 
continua a ler. 
 
Esta publicação é uma versão revista e atualizada de uma que escrevi em 2013. Estou disponível para dar palestras 
em universidades sobre este tópico. Aqui está uma gravação minha a dar esta palestra no Laboratório Lunar e 
Planetário da Universidade do Arizona a 5 de Fevereiro de 2018. 
 
Se não tens tempo para ler, posso resumir o meu conselho em quarto palavras: 

 

Respeita o teu público. 

 
Cada uma das pessoas do público é outra pessoa como tu. O seu tempo é tão valioso quanto o teu. Trabalha para 
lhes dar uma apresentação que seja projetada para eles, para os informar e interessá-los no teu trabalho, para os 
deixar satisfeitos pelos 5, 10 ou 50 minutos do seu precioso tempo que te estiveram a ouvir. 
 
Aqui estão algumas perguntas para te guiar na preparação de uma boa palestra: 
 

1. Com quem estás a falar? 
2. O que queres que eles aprendam? 
3. Qual é a tua história? 
4. Quanto tempo tens para falar? 
5. Quais os recursos visuais que servirão para amplificar a tua história? 

 
Encontra o artigo on-line AQUI com explicações completas para cada pergunta e pontos adicionais para melhorar a 
tua capacidade de comunicar melhor em ciência. 

 

http://www.planetary.org/blogs/emily-lakdawalla/2018/0206-speak-your-science.html
https://arizona.hosted.panopto.com/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=2d254148-7a7b-4a25-b76f-a87e014e1772
https://arizona.hosted.panopto.com/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=2d254148-7a7b-4a25-b76f-a87e014e1772
file:///C:/Users/lwhitesell/AppData/Local/Temp/Bad%20presentation%20often%20gets%20in%20the%20way%20of%20good%20science.%20It's%20a%20shame,%20because%20science%20is%20awesome.%20I%20used%20to%20complain%20about%20bad%20presentations%20at%20conferences%20but%20I%20realized%20that%20(1)%20I%20hate%20complainers%20and%20(2)%20as%20a%20professional%20science%20communicator%20I%20should%20probably%20quit%20complaining%20and%20actually%20offer%20people%20some%20help%20with%20communicating%20better.%20If%20you're%20a%20scientist%20who's%20interested%20in%20improving%20how%20you%20present%20your%20science,%20read%20on.
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Secção Estudantil – Candidaturas: Prémio Near Surface Research 

 

Prémio de Near-Surface Research 

Data Limite: 15 de Março de 2018 

 

Sobre o prémio 

A Secção de Geofísica de Near-Surface da SEG é o patrocinador original do Prémio de Near-Surface Geophysical 
Research da SEG. A intenção deste prémio anual é fornecer bolsa(s) de investigação para apoio a estudantes de 
licenciatura ou mestrado com bons resultados, matriculado num programa académico relevante numa instituição 
credenciada, e envolvido em investigação de geofísica de Near-Surface. O prémio destina-se a cobrir as despesas 
diretamente relacionadas com a investigação do premiado; incluindo aquisição de dados de campo, estudos de 

laboratório, software especializado ou outras atividades gerais relacionadas com o programa de pesquisa. 

 

Premiados anteriores:  

2016 Brady Flinchum 
2017 Sina Saneiyan 

 

Como podes ajudar 

Junta-te à equipa! Agradecemos a tua ajuda no financiamento da investigação, muito necessário para os nossos 
estudantes de Near-Surface em todo o mundo. Por favor, considera fazer uma contribuição agora para o fundo de 
doações do Prémio de Near-Surface Research da SEG através da SEG Foundation. 
 
As doações on-line são feitas facilmente clicando em Apoio do Programa SEG na página de doações da Fundação e, 
em seguida, escolher o " Prémio de Near-Surface Research da SEG " da lista de fundos de doação. Se contribuir com   
por cheque, por favor, enderessa-o à SEG Foundation, incluindo NS Research Award no memorando e envie-o por 
correio para 8801 S. Yale Ave, Suite 500, Tulsa, OK 74137. Obrigado pelo teu apoio! 
 
 

Outras Oportunidades de Bolsas de Estudo 

 

Nome do Prémio Data limite 

SEG Bolsa de Estudo  1 de Março de 2018 

Subsídio de viagem para Annual Meeting da SEG 30 de Março de 2018 

SEG/ExxonMobil Studant Education Program  1 de Abril de 2018 

SEG/Chevron Student Leadership Symposium  1 de Abril de 2018 

https://seg.org/News-Resources/Near-Surface/Honors-and-Awards/Near-Surface-Research-Award/2016-Brady-Flinchum
https://seg.org/News-Resources/Near-Surface/Honors-and-Awards/Near-Surface-Research-Award/2017-Sina-Saneiyan
https://donate.seg.org/
https://seg.org/Scholarships
https://seg.org/Education/Student-Early-Career/Student-Programs/Student-Education-Program
https://seg.org/Education/Student-Early-Career/Student-Programs/Student-Leadership-Symposium
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Doar hoje para o NS Award Endowment 
 

 
 
 

Procura fazer uma contribuição? 

 

 

Aceda a: https://donate.seg.org/Near-Surface para contribuir hoje! 
 
 

  

https://donate.seg.org/Near-Surface
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Calendário dos Próximos Eventos 

 

Eventos Local Data(s) Submissão Registo 

SAGEEP 2018 Nashville, TN, EUA 25-29 Março 2018 Fechado Aberto 

EGU General Assembly Viena, Áustria 8-13 Abril 2018 Fechado Aberto 

1st EAGE-HAGI Asia Pacific 

Meeting on Near-Surface 

Geoscience and Engineering 

Yogyakarta, Indonésia 11-12 Abril 2018 Fechado Aberto 

80th EAGE Conference and 

Exhibition 
Copenhaga, Dinamarca 11-14 Junho 2018 Fechado Aberto 

17th International Conference 

on Ground Penetrating Radar 
Rapperswil, Suíça 18-21 Junho 2018 Fechado A definir 

Near Surface Forum on 

Infrastructures and Lifelines 

Stillwater, Oklahoma, 

EUA 
24-26 Agosto 2018 N/A Aberto 

24th European Meeting of 

Environmental and Engineering 

Geophysics 

Porto, Portugal 9-13 Setembro 2018 15 Abril 2018 A definir 

3rd Applied Shallow Marine 

Geophysics Conference 
Porto, Portugal 9-13 Setembro 2018 15 Abril 2018 A definir 

2nd Conference on Geophysics 

for Mineral Exploration and 

Mining 

Porto, Portugal 9-13 Setembro 2018 15 Abril 2018 A definir 

ICEEG Hangzhou, China 
28 Out – 1 Nov, 

2018 
31 Março 2018 A definir 

SEG Annual Meeting  
Anaheim, California, 

EUA 
14-19 Outubro 2018 1 Abril 2018 A definir 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

http://www.eegs.org/sageep-2018
https://www.egu2018.eu/
https://events.eage.org/2018/EAGE%20HAGI%20Near%20Surface%20Geoscience%20and%20Engineering%202018
https://events.eage.org/2018/EAGE%20HAGI%20Near%20Surface%20Geoscience%20and%20Engineering%202018
https://events.eage.org/2018/EAGE%20HAGI%20Near%20Surface%20Geoscience%20and%20Engineering%202018
https://events.eage.org/en/2018/eage-annual-2018/registration
https://events.eage.org/en/2018/eage-annual-2018/registration
https://www.gpr2018.hsr.ch/index.php?id=15715&no_cache=1
https://www.gpr2018.hsr.ch/index.php?id=15715&no_cache=1
https://seg.org/Events/Events-Calendar/Near-Surface-Forum-on-Infrastructures-and-Lifelines
https://seg.org/Events/Events-Calendar/Near-Surface-Forum-on-Infrastructures-and-Lifelines
https://events.eage.org/en/2018/24th%20European%20Meeting%20of%20Environmental%20and%20Engineering%20Geophysics
https://events.eage.org/en/2018/24th%20European%20Meeting%20of%20Environmental%20and%20Engineering%20Geophysics
https://events.eage.org/en/2018/24th%20European%20Meeting%20of%20Environmental%20and%20Engineering%20Geophysics
https://events.eage.org/en/2018/3rd-applied-shallow-marine-geophysics-conference
https://events.eage.org/en/2018/3rd-applied-shallow-marine-geophysics-conference
https://events.eage.org/en/2018/2nd-conference-on-geophysics-for-mineral-exploration-and-mining
https://events.eage.org/en/2018/2nd-conference-on-geophysics-for-mineral-exploration-and-mining
https://events.eage.org/en/2018/2nd-conference-on-geophysics-for-mineral-exploration-and-mining
http://www.iceg2018.org/
https://seg.org/Annual-Meeting-2018
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Propostas de Emprego 

 

Engenheiro(a) do Ambiente 

Associado – Parsons 

 

Geofísico – AECOM 

 

Profissional para a Equipa de 

Geofísica – S&ME, Inc. 

 

Analista GEOINT– Agência de 

Segurança Nacional  

Geocientista I – HGI 

hydroGEOPHYSICS 

 

Investigador de Hidrologia – 

Laboratório Berkley  

Staff de Projecto Geofísico – 

Grupo ARM  

 

Localizador de Unidades / 

Técnico Geofísico – Spectrum 

Geophysics 

 

 

Professor Assistente ou 

Associado de Geofísica – Escola 

de Minas e Tecnologia de 

Dakota do Sul 

 

Instructor I de Engenharia 

Geotécnica – Montana Tech 

 

 

Bolsa de Pós-doc de Geofísica 

Ambiental (Ciências de 

Ecossistemas e Clima) – 

Laboratório Lawrence Berkeley  

 

Investigador de Pós-doc em 

Geofísica – Universidade de 

Uppsala  

 

 
  

https://parsons.referrals.selectminds.com/jobs/associate-environmental-engineer-21048
https://parsons.referrals.selectminds.com/jobs/associate-environmental-engineer-21048
https://aecom.jobs/nottingham-gbr/geophysicist/C1D1A227635C48A78FE653595590ECD2/job/
https://smeinc.applicantpro.com/jobs/712531.html
https://smeinc.applicantpro.com/jobs/712531.html
https://www.indeed.com/jobs?q=Environmental%20Geophysics&start=10&vjk=38962ae395959874
https://www.indeed.com/jobs?q=Environmental%20Geophysics&start=10&vjk=38962ae395959874
https://hgiworld.bamboohr.com/jobs/view.php?id=2
https://hgiworld.bamboohr.com/jobs/view.php?id=2
https://lbl.referrals.selectminds.com/jobs/hydrologist-research-scientist-516
https://lbl.referrals.selectminds.com/jobs/hydrologist-research-scientist-516
http://armgroup.net/career-locations/hershey-pa/
http://armgroup.net/career-locations/hershey-pa/
https://www.indeed.com/jobs?q=Environmental%20Geophysics&vjk=63d025a12dc3125a
https://www.indeed.com/jobs?q=Environmental%20Geophysics&vjk=63d025a12dc3125a
https://www.indeed.com/jobs?q=Environmental%20Geophysics&vjk=63d025a12dc3125a
https://www.indeed.com/jobs?q=Environmental%20Geophysics&vjk=63d025a12dc3125a
https://www.higheredjobs.com/search/details.cfm?JobCode=176604505
https://www.higheredjobs.com/search/details.cfm?JobCode=176604505
https://www.higheredjobs.com/search/details.cfm?JobCode=176604505
https://www.higheredjobs.com/search/details.cfm?JobCode=176604505
http://montanatechuniversity.applytojob.com/apply/rR4mfrPZyW/Instructor-IGeophysical-Engineering
http://montanatechuniversity.applytojob.com/apply/rR4mfrPZyW/Instructor-IGeophysical-Engineering
https://www.google.com/search?q=lawrence+berkely+laboratory+environmental+geophysicists+job+opening&oq=lawrence+berkely+laboratory+environmental+geophysicists+job+opening&aqs=chrome..69i57.19930j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8&ibp=htl;jobs#htidocid=dl4Jm1lxEQ10xih9AAAAAA%3D%3D
https://www.google.com/search?q=lawrence+berkely+laboratory+environmental+geophysicists+job+opening&oq=lawrence+berkely+laboratory+environmental+geophysicists+job+opening&aqs=chrome..69i57.19930j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8&ibp=htl;jobs#htidocid=dl4Jm1lxEQ10xih9AAAAAA%3D%3D
https://www.google.com/search?q=lawrence+berkely+laboratory+environmental+geophysicists+job+opening&oq=lawrence+berkely+laboratory+environmental+geophysicists+job+opening&aqs=chrome..69i57.19930j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8&ibp=htl;jobs#htidocid=dl4Jm1lxEQ10xih9AAAAAA%3D%3D
https://www.google.com/search?q=lawrence+berkely+laboratory+environmental+geophysicists+job+opening&oq=lawrence+berkely+laboratory+environmental+geophysicists+job+opening&aqs=chrome..69i57.19930j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8&ibp=htl;jobs#htidocid=dl4Jm1lxEQ10xih9AAAAAA%3D%3D
http://www.uu.se/en/about-uu/join-us/details/?positionId=185019
http://www.uu.se/en/about-uu/join-us/details/?positionId=185019
http://www.uu.se/en/about-uu/join-us/details/?positionId=185019
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Para contribuir com conteúdos para a NS Views, envie um e-mail para Sarah Morton (smorton@kgs.ku.edu). 

 

  
Todos os membros são convidados a enviar conteúdo de interesse para a comunidade de Near-Surface. 
Observe que temos duas novas secções: "O que é novidade", onde novos métodos, desenvolvimentos, 
tecnologias, equipamentos ou eventos de NS podem ser apresentados; bem como "Notícias e Atualizações 
de Membros", onde destacaremos informações sobre os nossos membros, incluindo aposentações, 
publicações especiais e prémios. 
 
Sinta-se à vontade para enviar artigos para essas novas secções. Por favor, mantenha as mensagens breves, 
forneça informações de contacto e (se disponível) um endereço da web para obter informações adicionais. 
 
 
 

Neste momento também já estamos no Facebook! Coloca um “Gosto” na nossa página de forma a estar 

actualizado com todas as notícias de Geofísica de Near-Surface da SEG! 

 

 

mailto:smorton@kgs.ku.edu
https://www.facebook.com/SEG.NSG/

