
Carta do Presidente 

Caro membro da Seção Técnica de Geofísica de Near-Surface da SEG, 

Espero que estejam a planear a participação no Annual Meeting da SEG a partir 
de 14 de outubro em Anaheim, CA. Este ano o NSTS terá 15 sessões técnicas (3 
especiais, 6 oral e 6 poster). As sessões especiais estão em Métodos de Onda de 
Superfície, Geofísica de Engenharia e Hidrogeofísica. As nossas sessões regulares 
incluem combinações interessantes de temas em métodos agrícolas e aéreos 
para tomografia e deteção de túnel. 

Além disso, este ano incluímos três painéis de discussão de Near-Surface, um a 
cada 05:30 PM de segunda a quarta-feira. Os temas incluem (segunda-feira) 
desafios de trabalhar na zona costeira, (terça-feira) informações de carreiras de 
estudantes de geofísica de Near-Surface e (quarta-feira) geofísica de Near-
Surface para monitorização de águas subterrâneas. As discussões do painel serão 
realizadas imediatamente após as sessões técnicas na sala 204B. Por favor, 
venha e apoie esses três painéis antes de começar as suas atividades noturnas.

Também temos dois workshops pós-convenção que devem ser muito bons. O primeiro é um seminário de meio-dia 
na quinta-feira sobre avanços em métodos de tomografia geofísica, e um workshop de um dia na sexta-feira sobre 
avanços em geofísica de sistemas aéreos não tripulados (UAS). 

Vamos ter a nossa receção anual na noite de terça-feira no McCormick & Schmick's Grille, que fica a uma curta 
distância do centro de convenções. Steve Sloan, o nosso ex-presidente, apresentará o Prémio Harold Mooney ao 
digno vencedor deste ano, o Dr. James Harris. 

Pode encontrar informações mais detalhadas sobre nossas sessões técnicas e painéis de discussão noutros lugares 
deste boletim informativo. Por favor, junte-se a nós para um ótimo e uma receção maravilhosa. Se quiser 
participar no subcomité do Annual Meeting de 2019 de San António, envie um e-mail para ns@seg.org. 
ns@seg.org. 

Na conferência em Anaheim, ou em qualquer lugar em que sua profissão o levar, se ouvir ou ler sobre as recentes 
aplicações dos nossos métodos de Near-Surface, espero que você procure o que eu chamo de magia da geofísica. 
Na escola, fizeram um excelente trabalho ensinando-nos a ciência da geofísica. Aprendemos não só os princípios 
físicos e as propriedades da terra, mas também a mecânica de fazer observações precisas. No entanto, foi mais 
tarde, enquanto trabalhava para uma grande empresa de exploração de petróleo, que aprendi sobre a magia da 
geofísica. Quando você entende todos os detalhes que devem ser feitos corretamente para fazer medições 
geofísicas, e todos os envolvidos obtêm os mesmos resultados e acertados, as informações reveladas da 
subsuperfície são mágicas. A magia da geofísica vem da compreensão de todos os detalhes e da garantia de que 
tudo foi feito corretamente para criar uma compreensão incrível das características da subsuperfície. Você pode 
encontrar exemplos de esforços que ficam aquém da magia. Eu executei muitos deles. A magia da geofísica requer 
conhecimento, experiência e dedicação em todas as etapas. Preste atenção na conferência e vamos nos esforçar 
para isso no nosso trabalho. 

Abaixo estão listados os muitos voluntários da NSTS que contribuíram para a conferência deste ano. Pedimos 
desculpa se nos esquecemos de alguém. Agradecemos a todos vocês.
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Equipa de Liderança da NSTS: Mike Powers, Steve Sloan, Jose Arce, Erasmus Oware, Dale Rucker, Sajad 
Jazayeri, and Sarah Morton Rupert. 

 
Membros do Subcomité do Programa Técnico de NS de 2018: Adam Mangel, Afshin Aghayan, Alan Yong, Andrei 
Swidinsky, Anh Tran, Anja Klatzsche, Antony Martin, Armin Schmidt, Bill Alley, Bill Bartling, Bill black, Blair 
Schneider, Carrington Juma, Changchun Yin, Chi Zhang, Craig Ulrich, David Nobes, Doria Kutrubes, Doug Crice, 
Emanuele Forte, Erasmus Oware, Esther Babcock, Gang Tian, Greg Hodges, Haruko Wainwright, Hunter Lewis, 
Iftekhar Alam, Jinsong Chen, John Lane, Jonathan Ajo-Franklin, Jose Arce, Juan Lorenzo, Julian Ivanov, Laura 
Cathcart-Dodge, Lee Liberty, Louise Pellerin, Mark Legg, Matt Ralston, Michael Powers, Norm Carlson, Priyank 
Jaiswal, Recep Cakir, Remke van Dam, Richard Nolen-Hoeksema, Robert Merrill, Sajad Jazayeri, Sarah Morton, 
Steven Malecek, Steven Sloan, Ted Johnson, Whitney Trainor-Guitton, Xiong Lei, Yuxin Wu, and Zhishuai Zhang 

 

Revisores de resumos do Annual Meeting: Adam Mangel, Afshin Aghayan, Alan Herring, Alan Yong, Aldo 
Vesnaver, Alireza Malehmir, Amber Onufer, Andre Pugin, Andreas Pfaffhuber, Andrei Swidinsky, Anja Klotzsche, 
Ariel Lellouch, Armin Schmidt, Barbara Luke, Ben Sternberg, Bill Stephenson, Blair Schneider, Brian Miller, Carlos 
Calderon, Changchun Yin, Chester Weiss, Chi Zhang, Choon Park, Christina Chan-Park, Chun-Hung Lin, Craig 
Ulrich, David Nobes, Diego Arosio, Dikun Yang, Don Zhou, Donald Hill, Doria Kutrubes, Doug Crice, Dylan Mikesell, 
Edward Woolery, Erasmus Oware, Ervan Garrison, Esther Babcock, Fred Hilterman, Gang Tian, Gary Kinsland, 
George Apostolopoulos, Gordon Osterman, Gordon Stove, Graham Brew, Greg Hodges, Jamie Harris, Haruko 
Wainwright, Iftekhar Alam, Jan van der Kruk, Jandyr Travassos, Janet Simms, Jessica Cook, Jiannan Wang, Jim 
Farrington, John Lane, Jonathan Ajo-Franklin, Jose Arce, Juan Lorenzo, Kamal Aghazade, Katie Decker, Keith 
Edwards, Kennedy Doro, Klaus Holliger, Koya Suto, Koyichi Hayashi, Kwan Yee Cheng, Lee Liberty, Les Beard, 
Lewis Bartel, Lijun Zhu, Louise Pellerin, Mark Legg, Marvin Speece, Mateusz Zaręba, Matt Ralston, Darcy McPhee, 
Michael Burianyk, Michael Tso, Mike Powers, Norm Carlson, Özdoğan Yılmaz, Pavel Golikov, Radwin Askari, Recep 
Cakir, Richard Nolen-Hoeksma, Robert Jacob, Robert Merrill, Roelof Versteeg, Rohit Raj, Sajad Jazayeri, Sarah 
Morton Rupert, Sergio Chávez-Pérez, Seth Haines, Steve Danbom, Steve Sloan, Ted Asch, Tim Long, Tom Dobecki, 
Wenke Zhao, William Doll, Xiaolei Tu, Xiong Lei, Yuxin Wu, Zhang Chong, Zhanjie Shi, and Zhishuai Zhang. 

 

 

 

Mike Powers, Presidente da Secção Técnica de Near-Surface 
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Novidades dos 

Membros 

 
Junte-se a nós para 

celebrarmos os nossos 
membros! 

 
Rick Miller, Presidente 

anterior da NSTS, foi eleito 
Presidente da SEG 

 
Lee Slater e Eli A. Silver 
foram nomeados 2018 AGU 

Fellows 

 
Paul Cunningham esteve em 
destaque no Episódio 34 de 
Seismic Soundoff, verifique 

o podcast aqui 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tem notícias interessantes 
sobre si, algum estudante 
ou colega? Envie-nos um e-
mail para colocarmos aqui 

https://seg.org/About-SEG/Elections
https://news.agu.org/press-release/american-geophysical-union-announces-2018-fellows/
https://news.agu.org/press-release/american-geophysical-union-announces-2018-fellows/
https://seg.org/podcast/Post/6166/Episode-34-Geophysics-In-Focus-Latin-America
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Por favor, junte-se a nós para receber os recém-eleitos membros da Liderança Near-Surface de 

2018-2019: 
 

Chester Weiss 

Presidente-

eleito 

Lia 

Martinez 

Secretária 
 

   
 

 

 

 

 

Presidente: Jose Arce  

Presidente eleito: Chester Weiss  

Presidente anterior: Mike Powers  

Vice-Presidente: Erasmus Oware  

Secretária: Lia Martinez 

Gestora do Programa: Laurie Whitesell 
Líder do Programa de Estudantes e Newsletter: Sarah Morton  

Líder do sector de comunicação: Sajad Jazayeri 
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 Destaque da Grande Ilha do Havaí  
 

 

 

Por: Sarah Morton Rupert 
 
Para a alegria dos havaianos, a erupção do Kilauea finalmente parou depois de 3 meses. Infelizmente, os fluxos 
de lava destruíram a cidade de Leilani e o seu recife de corais anteriormente intocado; uma área que se diz ser 
uma das mais belas do Havaí. Enquanto eu estava lá no início de Setembro, a costa sudeste estava a começar a 
reabrir o acesso rodoviário nas Rotas 130, 137 e 132. No entanto, sinais ainda eram colocados a alertar os 
motoristas para manterem as janelas fechadas enquanto dirigiam por aquelas áreas onde o vapor ainda estava a 
sair do solo. 
 
O Parque Nacional dos Vulcões do Havaí planeia reabrir partes do parque a partir do final de Setembro, mas a 
melhor maneira de ver a extensão dos fluxos de lava foi e ainda é de helicóptero. Felizmente, tive a 
oportunidade de fazer uma viagem de helicóptero pela Fissure 8, que ainda está a libertar vapor em várias 
seções, tal como pode ser visto na primeira imagem abaixo. Estas visões eram absolutamente surreais para ver 
pessoalmente e o cheiro de enxofre, enquanto sobrevoávamos diretamente na parte do fluxo, era avassalador.



Destaque da Grande Ilha do Havaí (Cont.)  
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Desde que os fluxos cessaram e as estradas estão reabrindo gradualmente, partes dos fluxos são acessíveis a 
pé. Felizmente, todos os moradores conseguiram evacuar, mas muitos não poderão ter acesso a suas casas 
porque estavam no caminho dos fluxos de lava ou o acesso rodoviário a suas casas foi completamente 
interrompido pela lava. 
Acima estão mais três fotos de nossa caminhada através dos fluxos que levam a recém-adicionada linha de 
costa litoral. Embora cores azuis mais claras ao longo da costa normalmente impliquem águas rasas, aqui o 
azul mais claro indica temperaturas da água mais quentes a partir dos fluxos que interagem com o oceano, 
com profundidades costeiras de quase 200 pés. 
 
Se tiver a oportunidade de ir ao Havaí, mais do que nunca parece que há muito mais para ver, incluindo estes 
fluxos endurecidos e praias de areias negras frescas! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Destaque da Grande Ilha do Havaí (Cont.)  
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Por: Laurie Whitesell 
 

A SEG Near-Surface Geophysics technical 
Section (NSTS), como parte dos seus esforços 
para o plano estratégico 2016-2017 propôs um 
novo formato de evento que esteve focado em 
topicos locais e regionais e que pode ser 
desenvolvido em colaboração com sociedades 
parceiras, institutos, e/ ou, agencias 
governamentais que são pequenos em tamanho, 
com cerca de 30 participantes, alguns 
palestrantes e painéis de discussão. A NSTS  
sentiu que as parcerias podem ajudar a trazer 
uma perspetiva mais completa para um desafio 
local. Este formato foi pensado para melhor 
juntar os participantes e criar uma atmosfera 
de participação académica. Neste caso, a SEG 
esteve em parceria com a U.S. Army Corps of 
Engineers (USACE), e com a Society of Civil 
Engineers’ Division of Infrastructure Resiliency 
(ASCE, IRD). Para o fórum inaugural, o 
subcomité SEG NSTS Strategic Planning sentiu 
que o aumento das atividades sísmicas no  

 

 

Figura 1: Primeiro painel de discussão no Sábado, moderado por 
Dr. Alexandros Savvaidis (Manager da Texas Seismological Network, 
TexNet), em pé. Oradores da esquerda para a direita são: Dr. 
Priyank Jaiswal, Dr. Jacob Walter (Oklahoma State Seismologist), 
Dr.Jennifer Haase, Dr. Oliver Taylor, e Dr. Norb Delatte. 

centro dos E.U.A.  ofereceram um tema interessante 
e focado com o qual examinar como a geofísica near-surface e as práticas de engenharia podem ser utilizadas para 
examinar a mais e menos constante nível dos impactos de sismicidade em infra estruturas de larga escala. 
 
Os co-organizadores para o fórum foram Dr. Dwain Butler, e Dr. Priyank Jaiswal. O evento teve lugar em Oklahoma 
State University, campus principal em Stillwater, Oklahoma de 24 a 26 de Agosto e esteve bem composto. Existiram 
boa participação entre os participantes e os palestrantes. Os principais oradores foram Dr. Norbert Delatte que é o 
Professor M.R. Lohmann Endowed e director da Escola de Civil e Engenharia Ambiental na Universidade Estatual 
de Oklahoma. O seguinte principal orador foi Dr. Matthew Smith, Investigador Sénior em Engenharia Civil no 
Centro de Desenvolvimento e Investigação da U.S. Army (USACE-ERDC). O fórum teve uma boa mistura de 
apresentações de engenharia e de geofísica. As palestras relacionadas com geofísica por Dr. Mike Powers, 
presidente da Secção Técnica de Geofísica Near-Surface (NSTS), e aquelas por Mr. Phil Sirles, ex-presidente da 
NSTS, e também Dr. Priyank Jaiswal foram informativas, interessantes e complementaram bem as palestras de 
Engenharia. O fórum teve também uma sessão de posters patrocinada pelo Prémio NSF Noº 1849273. 

 
Uma sessão de finalização apos o fórum fez um opimo trabalho em juntar num único sitio as opiniões e críticas 
por parte dos participantes. Todos os participantes sentiram que o evento foi interessante, global e indicaram 
que foi proveitoso de participar. Os participantes também sentiram que o tamanho do fórum em si levou também 
a uma maior intimidade e a discussões que de outra forma não teriam ocorrido num modelo maior. Satisfação em 
aprender mais sobre as disciplinas de cada um e a futura colaboração entre geofísicos e engenheiros será melhor 
para melhorar todos os projetos. Um aviso de atenção foi feito no qual o governo, neste caso o governo dos 
E.U.A. não tem bolsos sem fundo para financiamento. Por isso, trabalhar em colaboração poderá ajudar a vencer 
os desafios de financiamento.  

 
Grupos estão atualmente a trabalhar para desenvolver artigos conjuntos para publicações nos jornais SEG e ASCE.  

Obrigado a todos os que participaram e tornaram o primeiro Fórum SEG NSTS num sucesso! 
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Prémio Harold Mooney 2018     -     Parabéns Jamie Harris  

  

  

 

 

 

Biografia 
 

Jamie Harris é professor de geologia e 
especialista em geofísica de near-surface. Tem 
uma licenciatura em geologia (na Universidade 
de Eastern Kentucky) e em geofísica (na 
Universidade de Houston), e também Mestrado 
e Doutoramento na Universidade de Kentucky. 
Harris ensina cursos de introdução à geologia e 
níveis avançados em geologia e geofísica 
estrutural. 
 
Complementarmente, foi professor em cursos 
de campo no Sudoeste de Montana, no Nordeste 
do Pacífico, Yellowstone, Alasca, e Escócia. 

 
Harris tem desenvolvido um programa de 
investigação com bases activas em campo 
focado em imagem sísmica de subsuperfície 
pouco profunda. Ele e os seus alunos de 
investigação têm estado envolvidos em 
numerosas aquisições geofísicas centradas em 
perigos de terramotos no baixo vale do 
Mississippi e aquisição de imagem de alta 
resolução em zonas arqueológicas em Albania, 
Turquia e a península de Yucatán.  
A perícia de Harris em geofísica é bastante reconhecida. Nos últimos anos ele tem viajado para Itália para 
apresentar um convite para um artigo em métodos sísmicos de near-surface e sendo um orador principal para 
uma conferência internacional sobre geofísica na China. Em 2006 foi nomeado Professor distinguido de Millsaps, e 
em 2009 foi reconhecido como o Professor do ano no Mississippi pela Fundação Carnegie para a Advancement of 
Teaching. 

 
Quando não está na sala de aula ou no campo, Jamie pode ser encontrado no court de ténis em Millsaps onde é 
treinador voluntário assistente para a equipa masculina de ténis. 
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 NSTS Estudantes Atribuídos para a bolsa de viagem 2018  
 

 

 

Parabéns aos seis membros estudantes de near-surface que receberam a Bolsa de Viagem SEG para 
participar na 2018 SEG Annual Meeting em Anaheim. 

 
SEG/ExxonMobil Student Education Program (SEP) Bolsa de viagem: 
Meghan Dibacco, Universidade de Houston 
David Graham, Universidade do Texas em Dallas 

 
SEG/Chevron Student Leadership Symposium (SLS) Bolsa de 
viagem: Rustam Khoudaiberdiev, Universidade do Texas da Bacia 
Fan Zhangm do Permiano, Universidade do Kansas 

 

Technical Program Bolsa de viagem: 
Sarah Morton, Universidade do Kansas 
Frantisek Stanek, Instituto de Estrutura e Mecânica das rochas, Czech Academy of Sciences. 

 
 

 
Para mais informações acerca do Programa de estudantes SEG, por favor clique aqui. 

 

 
 

https://seg.org/Education/Student-Early-Career/Student-Programs


 
 

7 

Exposição internacional SEG e 88º Annual Meeting 2018 
 

 

 

 

Está convidado! 

Receção de tarde para a Secção técnica de Geofísica de Near-Surface  
O encontro de negócios NSTS vai ter lugar no início da receção, são todos encorajados a ir e participar. 
Novos líderes NSTS serão introduzidos. 

 
 

Data e Hora: 
Terça, 16 Outubro 

7:00 – 10:00 PM 
 

Localização: 
McCormick & Schmick’s Grille 
321 West Katella Avenue 
Anaheim, CA 92802 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 
 

 

 

Um olhar em Anaheim  

Sala # 
Eventos  
Pre-Conferência  

Segunda Terça Quarta Quinta 
Eventos 
Pós-conferência 

204 A Sab.-Dom. 
8:00 
Métodos práticos 
de Surface Wave, 
Basics to Cutting 
Edge  

13:50: NS1 
Geocientistas sem 
Fronteiras ® e 
Geofísica 
Humanitária 

8:30: NS 2  
Estudos de onda 
de superfície e 
aplicações 

 

13:50: NS 3 
Novos Procedimentos 
e Aplicações em 
Agricultura  

8:30: NS 4 
Tomografia para 
mapeamento 
melhorado e 
Aplicação Airborn  

 

8:30: SS 7 

SEG/AGU 
Hidrogeofísica 

 

13:50: NS 5 
Caracterização de 
Local 

8:30AM: NS 6 
Deteção de Túneis 

Qui. 13:30 
W-12: Avanços em 
métodos avançados 
de Tomografia 
Geofísica 

 

Sex. 8:30 

W-22: Avanços em 
Geofísica de 
Unmanned Airborne 
System (UAS)  

07 A   8:30: SS 3 
Engenharia 
Geofísica 

   

213 B  13:50: SS 2 
Desenvolvimento 
e Aplicações de 
Método de Onda 
de Superfície 

    

Exhibit Hall  13:50: NS P1 
Shallow Velocity 

9:20: NS P2 
Shallow Velocity e 
Coherency 
Improvement 

 

13:50: NS P3 

GPR e Aplicações em 
Engenharia  

9:20: NS P4 
Estudos Locais 

 
13:50: NS P5 

Modelização e 
inversão Elétrica e 
Potencial  

  

    13:50: NS P6 
Sísmica Superficial 

 

Other  17:30 
Desafios de 
trabalhos em 
Zonas Costeiras 
(Rm 204B) 

 

18:00 
GWB Receção 

(Hilton, 4th Floor, 
Laguna A) 

17:30 
Carreira de 
Estudante NS (Rm 
204B) 

 

19:00: NSTS 

Encontro de 
Negócios e Receção 
(McCormick & 

Schmick’s Grille) 

8:00 
Pequeno-almoço 
para membros (Rm. 
304A) 

 

17:30 

Gestão de Água 
subterrânea NS for 
(Rm 204B) 
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https://seg.org/Education/Courses/Catalog/practical-seismic-surface-wave-methods
https://seg.org/Education/Courses/Catalog/practical-seismic-surface-wave-methods
https://seg.org/Education/Courses/Catalog/practical-seismic-surface-wave-methods
https://seg.org/Education/Courses/Catalog/practical-seismic-surface-wave-methods
https://seg.org/Annual-Meeting-2018/Education/Postconvention-Workshops?utm_source=informz&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=am18&amp;utm_content=pcw
https://seg.org/Annual-Meeting-2018/Education/Postconvention-Workshops?utm_source=informz&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=am18&amp;utm_content=pcw
https://seg.org/Annual-Meeting-2018/Education/Postconvention-Workshops?utm_source=informz&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=am18&amp;utm_content=pcw
https://seg.org/Annual-Meeting-2018/Education/Postconvention-Workshops?utm_source=informz&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=am18&amp;utm_content=pcw
https://seg.org/Annual-Meeting-2018/Education/Postconvention-Workshops?utm_source=informz&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=am18&amp;utm_content=pcw
https://seg.org/Annual-Meeting-2018/Education/Postconvention-Workshops?utm_source=informz&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=am18&amp;utm_content=pcw
https://seg.org/Annual-Meeting-2018/Education/Postconvention-Workshops?utm_source=informz&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=am18&amp;utm_content=pcw
https://seg.org/Annual-Meeting-2018/Education/Postconvention-Workshops?utm_source=informz&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=am18&amp;utm_content=pcw


 
 

Exposição internacional SEG e 88º Annual Meeting 2018 

 

Painel de Discussões 
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As biografias completas dos oradores podem ser encontradas aqui. 
 

Desafios de Trabalhar em Zonas Costeiras 
 

As Zonas Costeiras são um dos mais importantes ambientes na Terra, onde a maioria das cidades está situada e 
maioritariamente povoadas, e os portos, alfândegas e a linha de costa incluem substancial infraestrutura necessária para a 
sociedade viver e disfrutar. Por a zona costeira ser o intervalo entre a terra e água, existe um requerimento especial para 
obter informação necessária da subsuperfície para identificar e mapear potenciais perigos ambientais. Aquisições são 
necessárias para planear rotas para pipelines e outras infraestruturas costeiras, e para localizar obstáculos para planear 
construções. Infraestruturas costeiras maioritárias incluem energia, transportes, fornecimento de água, produção de 
hidrocarbonetos, processamento e armazenamento, gestão dos desperdícios, e instalação crítica de defesa. Devido à 
dificuldade de aquisição de dados na zona de transição, onde a água e a terra se interligam, a zona costeira pode ser 
considerada uma zona de perda de dados em ciências da terra. A discussão sobre Zonas Costeiras irá examinar os desafios em 
obter dados geofísicos near-surface necessários para projetos nessas zonas. Vai ser abordada a sensibilidade ambiental e 
regras governamentais para minimizar os impactos das aquisições sísmicas nas Zonas Costeiras. Vão ser descritas as 
tecnologias disponíveis para adquirir imagens da subsuperfície que possam ser úteis para mapeamento e caracterização dos 
materiais presentes na subsuperfície. Vão ser mostrados exemplos de Zonas Costeiras da Califórnia onde o espaço para 
infraestruturas críticas tem de ser partilhado com um ambiente de recreação popular. Mais ainda, perigos naturais, incluindo 
falhas ativas, deslizamentos de terras, terramotos, liquefação de sedimentos, tempestades, tsunamis, alterações climáticas 
e aumento do nível médio das águas do mar, devem ser reconhecidos e mitigados a partir de design, construção de edifícios 
e um planeamento cuidado. Dados geofísicos near-surface nas Zonas Costeiras são cruciais para um desenvolvimento de 
sucesso e aproveitamento deste grande recurso. 

 

Moderador: Mark Legg, Legg Geophysical, Inc. Presidente 

Panelista 1: Richard Greenwood, California State Lands Commission, Geólogo, Coordenador Geofísico 
Panelista 2: Phillip J. Hogan, PhD, Fugro Consultants, Inc., Engenheiro Geólogo Sénior Principal 
Panelista 3: Scott Seyfried, CA State Water Resources Control Board, Chefe de unidade da Divisão de Qualidade de 
Água Subterrânia e Monotorização e Avaliação de Ambiente 

 

 

Painel de Carreira de Estudante de Geofísica de Near-Surface 
 

 

Profissionais de geofísica de near-surface da indústria, academia, e governo, vão liderar a discussão relativamente às suas 
atuais carreiras. Membros do painel irão partilhar as suas histórias, de como subiram à posição onde estão agora. Irão 
enfatizar os obstáculos que encontraram e como os ultrapassaram durante a sua jornada de estudante para profissional, 
partilhando a experiência de como eles se podem também preparar para as suas carreiras emergentes em geofísica de 
near-surface. Membros deste painel serão profissionais em geofísica de near-surface em início de carreira até cientistas 
sénior, para dar aos estudantes uma perspetiva e informação abrangentes. O painel vai englobar membros que seguram as 
suas posições como Engenheiros/Geofísicos Ambientais, investigadores governamentais e académicos. 

Moderador: Sarah Morton Rupert, SEG NSTS Student Program Lead 

Panelista 1: Esther Babcock, Presidente e Chefe Geofísico, Logic Geophysics 
Panelista 2: Kristina Keating, Professor Associado, Universidade de Rutgers 

Panelista 3: Adam Mangel, Investigador Pós doc., Colorado School of Mines 
Panelista 4: Anthony Martin, Vice-presidente e Director Técnico, GEOVision 

15 Outubro 2018, 17:30-18:30, Sala 204B 

16 Outubro 2018, 17:30-18:30, Sala 204B 

https://seg.org/am/nspanel
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Geofísica de Near-Surface para Gestão de Águas Subterrâneas 

 

17 de Outubro 2018, 5:30-6:30 PM, Room 204B 

 

A gestão de água subterrânea está a tornar-se uma questão crítica em muitas partes dos EUA e do mundo, devido à procura 
competitiva por este recurso e às crescentes ameaças à quantidade e à qualidade da água subterrânea. Os métodos 
geofísicos de near-surface podem desempenhar um papel importante na avaliação e gestão deste recurso e na mitigação dos 
riscos associados à exploração de água subterrânea. 

O objetivo deste painel é reunir uma seção transversal de partes interessadas que podem compartilhar perspetivas setoriais 
específicas sobre problemas de água subterrânea e, por meio de interação com especialistas técnicos no painel, receber 
feedback sobre como a geofísica de superfície e a hidrogeofísica em particular podem atender às suas necessidades e 
prioridades. A importância dos recursos hídricos subterrâneos no desenvolvimento internacional e o papel da geofísica de 
superfícies próximas na promoção de práticas sustentáveis de água subterrânea também estão no escopo desta discussão. 

Entre os tópicos a serem discutidos estão as retiradas de água subterrânea para abastecimento municipal e uso agrícola; 
práticas de mapeamento de esgotamento de aquíferos e recarga de aquíferos; e abordagens para monitorização e 
remediação da intrusão de água salgada em aquíferos costeiros. Também pertinente à discussão será aplicável a legislação e 
regulamentação da água, incluindo possivelmente a lei internacional da água no caso de aquíferos transfronteiriços. 

O resultado pretendido do painel é duplo: 1) fornecer aos representantes do setor uma consciência informada das 
ferramentas geofísicas que podem atender às suas necessidades no que diz respeito ao gerenciamento das águas 
subterrâneas; e 2) facilitar o acesso a oportunidades de mercado potencialmente expandidas para empresas geofísicas e 
provedores de serviços. 

Moderador: John W. Lane, Jr., Chefe, Divisão de Hidrogeofísica, Divisão de Processos do Sistema Terrestre, US 
Geological Survey (USGS) 
Painelista 1: Rosemary Knight, George L. Harrington Professor de Ciências da Terra, Diretor do Centro de Avaliação e 
Gestão de Água Subterrânea da Universidade de Stanford 

Painelista 2: Bill M. Alley, Director de Ciências e Tecnologias para a National Ground Water Association (NGWA) 
Painelista 3: John Borkovich, Geólogo Profissional na Califórnia, Conselho de Controlo de Recursos Hídricos do Estado da 
Califórnia, Divisão de Qualidade da Água 
Painelista 4: Timothy Sovich, P.E., Engenheiro Principal, Orange County Water District 
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Exercício de Carreira  -   SEG Women’s Networking Committee 
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Apoie a NSTS e a SEG  
 

 

 

Procura envolver-se na NSTS? 
A Secção Técnica de Geofísica de Near-Surface está a recrutar voluntários para apoio no design e 

desenvolvimento do programa técnico de geofísica de near-surface para o Annual Meeting da SEG de 2019 em 

San Antonio. 

 

Se estiver interessado em ajudar na parte do programa técnico e dos abstracts, a sua energia e motivação são 

bem-vindas. Membros interessados devem enviar um e-mail para aqui 

 
 
 
 
 

 

 

Aceda a: https://donate.seg.org/Near-Surface para fazer uma doação! 

Looking to make a 

contribution? 

mailto:ns@seg.org
https://donate.seg.org/Near-Surface
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Programa Estudantil NSTS: Concurso de Fotografia e Competição do Artigo de Melhor 

Student Chapter 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Não percas esta oportunidade para exibir as tuas capacidades fotográficas! 
 

A Secção Técnica de Near-Surface Geofisics tem o orgulho de anunciar o seu  concurso inaugural 

de fotografia! Esperamos que aproveites esta oportunidade para participar. 
 

O concurso irá decorrer a partir das 12:00 AM (Central Daylight Time) a 1 de Outubro de 2018. 

 
Prémios: 
 
1º Prémio 

1 ano de quota gratuita na SEG, cópia assinada da Engineering Seismology with Applications to 

Geotechnical Engineering, cópia assinada da Near-Surface Geophysics, e Electromagnetic Methods in 

Applied Geophysics, Vol 1 & Vol 2. 
 

2º Prémio 

Cópia assinada da Engineering Seismology with Applications to Geotechnical Engineering, cópia 

assinada da Near- Surface Geophysics, e Advances in Near-Surface Seismology and Ground-

Penetrating Radar. 
 

3º Prémio 

Cópia assinada da Engineering Seismology with Applications to Geotechnical Engineering e cópia 

assinada da Near-Surface Geophysics. 
 

Alunos: procuram oportunidades para serem premiados? 
As student chapters de NS da SEG têm a oportunidade de ganhar um prémio de $250 por submeterem um artigo 
para a newsletter de near-surface geophysics, Near Surface Views. Os artigos podem conter um evento, actividade 
ou projecto de investigação que a tua student chapter tenha participado recentemente. Submete o teu artigo aqui. 

 

Vencedores anteriores: 
2017 Boise State University 
2016 Eötvös Loránd University 
2015 University of Kansas

https://seg.org/News-Resources/Near-Surface/Near-Surface-Photo-Contest
https://seg.org/News-Resources/Near-Surface/Near-Surface-Photo-Contest
https://seg.org/shop/products/detail/6175893
https://seg.org/shop/products/detail/6175893
https://seg.org/shop/products/detail/6175893
https://seg.org/shop/products/detail/852
https://seg.org/shop/products/detail/838
https://seg.org/shop/products/detail/838
https://seg.org/shop/products/detail/839
https://seg.org/shop/products/detail/6175893
https://seg.org/shop/products/detail/852
https://seg.org/shop/products/detail/852
https://seg.org/shop/products/detail/869
https://seg.org/shop/products/detail/869
https://seg.org/shop/products/detail/6175893
https://seg.org/shop/products/detail/852
https://seg.org/shop/products/detail/852
https://seg.org/News-Resources/Near-Surface/Honors-and-Awards/Near-Surface-Views-Student-Article-Prize
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Programa Estudantil NSTS: Artigos de Carreira destacados para procura de Trabalho  
 

 

 
 

Preparar o teu Resumo: 

4 Soft skills que o LinkedIn diz serem mais prováveis para que seja contratado em 2018  

3 dicas de resumos para a Society of Exploration Geophysicists 

Como o teu resumo de deve parecer em 2018 
 

 

Procurar Emprego: 

3 elementos chave para uma procura de trabalho bem sucedida 
 

O roteiro de exploração de carreira MIND 

Preparação para um trabalho fora da faculdade 

 

Negociar a tua Posição: 
 
Onde quer que vá, aí está você - Como alavancar uma posição menos favorável naquele emprego dos 
sonhos  

 
Como as mulheres podem conseguir o que querem numa negociação 

 

 

 

Procura oportunidades para mentorado? 

Mentoring365 – Como membro-estudante da SEG, podes participar no Mentoring365, um programa 
patrocinado pela AGU, SEG, AWG e outros para conectar estudantes com geocientistas, de forma 
rápida, em várias instituições e disciplinas. Inscreve-te hoje aqui! Ouve o episódio da SEG Seismic 
Soundoff aqui. 

 

2018 SEG Student Speed Mentoring Event – No SEG Annual Meeting em Anaheim das 4-6PM nas Salas 
202A-213B e Exposition Hall C. Esta mudança no evento de networking tradicional entre estudantes 
proporciona-lhes a oportunidade de ter contacto com mais de 20 profissionais da indústria que 
estarão a responder a questões de alunos enquanto tomam uma bebida. 

 

 

https://www.businessinsider.com/best-resume-soft-skills-employers-look-for-jobs-2018-4
https://ymc8.informz.net/informzdataservice/onlineversion/ind/bWFpbGluZ2luc3RhbmNlaWQ9MjQxMzQzMyZzdWJzY3JpYmVyaWQ9MzY5NzE2Mjcz
http://time.com/money/5053350/resume-tips-free-template/
http://time.com/money/5053350/resume-tips-free-template/
http://www.sciencemag.org/careers/2018/08/three-key-elements-successful-job-search-mindset
http://www.sciencemag.org/careers/2018/08/three-key-elements-successful-job-search-mindset
https://mind.ucsf.edu/article/mind-career-exploration-road-map
https://www.insidehighered.com/advice/2018/08/08/tips-preparing-grad-school-alt-ac-position-opinion
https://www.insidehighered.com/advice/2018/08/08/tips-preparing-grad-school-alt-ac-position-opinion
https://blogs.agu.org/onthejob/2017/04/12/wherever-you-go-there-you-are/
https://blogs.agu.org/onthejob/2017/04/12/wherever-you-go-there-you-are/
https://hbr.org/2018/08/how-women-can-get-what-they-want-in-a-negotiation
https://mentoring365.org/
https://eos.org/agu-news/virtual-mentoring-rewards-scientists-at-all-career-stages
https://seg.org/podcast/Post/6063/Episode-33-Mentoring-in-the-geosciences
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Programa Estudantil NSTS: Artigos de Carreira destacados para procura de Trabalho  
 

 

 
 

 

Se queres continuar a receber comunicações via e-mail da SEG, bem como a Secção Técnica da 
Near-Surface Geophysics, por favor OPT-IN! 

 

Como OPT-IN: 
 

Aceder ao My Account em https://seg.org, edita as subscrições do teu e-mail clicando em My Communications 
no menu do lado esquerdo. A partir daqui, poderás opt-in para receber esta newsletter, Near-Surface Views, bem 
como a Near- Surface e TOC para ficares a actualizado com a NSTS. Esperamos manter o contacto contigo! 

 

 
 

https://seg.org/
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 Benefícios dos Membros da NSTS e SEG  
 

 

 
 
 
 
 

Já renovou a sua SEG Membership? 

Benifícios da Secção Técnica SEG Near-Surface Geophysics: 
1. Liderança elegida da Secção Técnica Near-Surface Geophysics 

2. Posições de liderança não elegidas da Secção Técnica Near-Surface 

Geophysics abertas a estudantes 

3. Boletim Informativo trimestral 

4. Tabela de Conteúdos Electrónica trimestral 

5. Artigo não técnico trimestral de detalhe TLE Near-Surface Geophysics 

6. Gestão de competências de engenharia e geofísica ambiental 

7. SEG Near-Surface Student Research Award 

8. Best Student Chapter Near-Surface newsletter Article Award  

9. Mentoring365 membership como mentor ou mentorando  

10. Acesso aos jornais da SEG e outras publicações online* 

Renove Hoje Aqui! 

 

*Veja as SEG Dues Structure para mais detalhes de publicações e informação acerca da 

assistência para pagamentos. 

 

 

 

 

A sua empresa já considerou uma Membership Corporativa? 
Os benefícios dos Membros Corporativos incluem: 

1. Listado na página exclusiva de Membro Corporativo do Web site da SEG, incluindo um link para o 
site da sua corporação 

2. Listado no programa official do Annual Meeting 
3. Reconhecimento especial no Annual Meeting 
4. Direito a publicar filiação com a SEG e usar o logotipo SEG corporate 

https://seg.org/renew
https://seg.org/About-SEG/Membership/Join-SEG/Dues-Structure
https://seg.org/About-SEG/Membership/Corporate-Membership/List-of-Corporate-Members
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Calendário dos Próximos Eventos 
 

 

5. Eventos                Localização Data(s) Submissões  Inscrições 

SEG Annual Meeting Anaheim, CA 14-19 Out 2018 Fechadas Abertas 

ICEG Hangzhou, China 28 Out 1 Nov 2018 Fechadas Abertas 

SEG Borehole Geophysics 

Workshop 
Guilin, China 28-30 Out 2018 Fechadas Abertas 

SEGJ Symposium Tokyo, Japan 12-14 Nov 2018 Fechadas Abertas 

AGU Fall Meeting Washington D.C. 10-14 Dec 2018 Fechadas Abertas 

SAGEEP Portland, Oregon 17-21 Março 2019 
 

A ser anunciado 

Near Surface Modeling and 

Imaging Workshop 
Manama, Bahrain 17-18 Março 2019 Fechadas A ser anunciado 

GEM 2019 Xi’an Xi’an, China 19-22 Maio 2019    Fechadas A ser anunciado 

 
 
 
 

 Prazos de Submissões para Revistas  
 

      Jornal                     Tema                 Primeiro Prazo  Data de Publicação 

JEEG 
Geofísica para estudos de espaços 

urbanos subterrâneos 

Fechado 
 

The Leading Edge Geofísica de Near-surface    15 Fev 2019       Junho 2019 

The Leading Edge Geofísica de poço    15 Jun 2019        Nov 2019 

https://seg.org/Annual-Meeting-2018
http://www.iceg2018.org/
https://seg.org/Events/Events-Calendar/Borehole-Geophysics-Workshop
https://seg.org/Events/Events-Calendar/Borehole-Geophysics-Workshop
http://www.segj.org/is/13th/
https://fallmeeting.agu.org/2018/
https://www.eegs.org/sageep-2019
https://seg.org/events/nemi2019?utm_source=informz&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=nemi2019&amp;utm_content=cfa
https://seg.org/events/nemi2019?utm_source=informz&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=nemi2019&amp;utm_content=cfa
https://seg.org/Events/Events-Calendar/GEM-2019-Xian?utm_source=informz&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=gem19&amp;utm_content=cfa
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Propostas de Emprego  
 

 

 

Professor Assistente Tenure-Track, Oregon State University 
Link Web para mais detalhes: https://jobs.oregonstate.edu/postings/65702 

The College of Earth, Ocean, and Atmospheric Sciences na Oregon State University procura candidaturas para  

cargo de Professor Assistente tenure-track, durante 9 meses a tempo inteiro (1.00 FTE). 

 

Procuramos um geofísico em início de carreira que irá complementar áreas fortes existentes no College of Earth, 

Ocean, and Atmospheric Sciences (CEOAS), focada na investigação de, pelo menos, uma das seguintes áreas: 

geofísica near- surface/ambiental, processos da crosta e manto, tectónica, volcanologia, geofísica marinha, 

hidrogeofísica, caracterização e mitigação de riscos naturais e prospecção de recursos naturais. O candidato 

escolhido será um colega com orientação de campo que tem um conhecimento profundo das bases físicas e 

geológicas subjacentes e a criatividade para responder a uma vasto leque de problemas em variadas escalas 

temporais e espaciais usando a sismologia, MT/EM e outras técnicas geofísicas. 

 

Espera-se que o candidato escolhido ensine em ambos os cursos de divisão superior e inferior do programa de 

licenciatura em Earth Sciences, bem como cursos graduados na sua especialidade. Espera-se também que o 

candidato escolhido desenvolva um programa de investigação interessante, financiado externamente e contribua 

para o ensino e mentorado de estudantes graduados e não-graduados. O programa de Solid Earth Geophysics da 

Oregon State University’s (OSU’s) tem uma forte reputação internacional e uma história na investigação e ensino 

criativo que ultrapassa limites disciplinares nas geociências e áreas como a engenharia, floresta e recursos 

hídricos. 

 

Membros do Comité de Investigação a contactar se tiver alguma questão: 
(Chair do Comité de Investigação) Shanaka (Shan) de Silva -

desilvas@geo.oregonstate.edu 

Anne Trehu - trehu@coas.oregonstate.edu 

Andrew Meigs - meigsa@geo.oregonstate.edu 

Adam Schultz - Adam.Schultz@oregonstate.edu 

Robert Harris - rharris@ceoas.oregonstate.edu 

 
 

 

DOIS Cargos de Professor Assistente, Durham University 
Link Web para mais detalhes: https://www.durham.ac.uk/jobs/recruitment/vacancies/eart18-51 

 

O departamento de Earth Science da Durham University procura eleger dois colegas excepcionais e 

colaborativos como Professores Assistentes, com interesse em invertigação e ensiono em qualquer área das 

Ciências da Terra que complemente e construa a sua actual experiência e interesses. O prazo para candidaturas 

é 31 de Outubro de 2018. 

 
Para mais questões, sinta-se à vontade em contactar Jeroen van Hunen, jeroen.van-hunen@DURHAM.AC.UK 

https://jobs.oregonstate.edu/postings/65702
mailto:desilvas@geo.oregonstate.edu
mailto:trehu@coas.oregonstate.edu
mailto:meigsa@geo.oregonstate.edu
mailto:Adam.Schultz@oregonstate.edu
mailto:rharris@ceoas.oregonstate.edu
https://www.durham.ac.uk/jobs/recruitment/vacancies/eart18-51
mailto:jeroen.van-hunen@DURHAM.AC.UK
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 Propostas de Emprego (cont.)  
 

 

 

Bolsa para Pós-doc em Geofísica, Colorado School of Mines 
 

Aceitamos candidaturas para bolseiro de pós-doutoramento na área de ciência de dados geofísicos na Escola de 
Minas do Colorado. Os algoritmos avançados de aprendizagem profunda aumentaram o potencial para utilizar 
técnicas estatísticas: 1) no lugar de simulações físicas e 2) para interpretações eficientes e quantitativas de dados 
3D e 4D. Ambos representam marcos de grande potencial para a comunidade geofísica. O resultado preliminar da 
aplicação desses modelos seria obter novas relações físicas perspicazes ou outra intuição espacial / temporal. 
Nestes cenários, o (s) modelo (s) de redes neuronais profundas seriam considerados como tendo transparência. 

 

O candidato vencedor desenvolveria diretrizes para a transparência do modelo de aprendizagem profunda para 
fins de modelação e / ou interpretação geofísica. O bolseiro de pós-doutoramento seria responsável por projetar 
investigações que avaliariam medições (geo) físicas simuladas de fidelidade diferente podem ser suficientemente 
capturadas por algoritmos de aprendizagem profunda, por exemplo com diferentes parâmetros de aquisição. Irá 
também projetar testes que determinarão o impacto que as técnicas de aprendizagem profunda podem trazer 
para uma nova perceção geológica através de uma interpretação quantitativa espacial / temporal. 
 
Qualificações 
 
O candidato selecionado deverá corresponder aos seguintes critérios: 
1. Um doutoramento num campo relacionado (engenharia, geofísica, matemática aplicada ou estatística, ciência 
da computação, pesquisa operacional, etc.). 
2. Experiência no desenvolvimento e implementação de metodologias de análise de dados de ponta em dados de 
grande escala. 
3. A capacidade de trabalhar efetivamente como parte de uma equipa multidisciplinar, além da motivação e 
disciplina para realizar investigações autónomas. 
4. Um registro de inovação e criatividade em ciências. 
5. Um registro de excelentes habilidades de comunicação escrita e oral. 
 
A experiência anterior com a informação seguinte é uma vantagem, mas não obrigatória: 
 
· Modelação geofísica direta e inversa  
· Computação de alto desempenho e / ou computação em cloud 
 
Para ser considerado para esta vaga, por favor envie um currículo detalhado, um e-mail de capa a detalhar a sua 
experiência de investigação e como isso irá qualificá-lo para esta oportunidade, 1-3 publicações recentes e 
informações de contato para três referências profissionais ao Professor Whitney Trainor-Guitton 
(wtrainor@mines.edu). Esta vaga é para tempo inteiro, inicialmente de um ano, e pode ser estendida para dois 
anos. A revisão das candidaturas continuará até que a posição da bolsa seja preenchida. Por favor, sinta-se à 
vontade para entrar em contato com o Prof. Trainor-Guitton para mais informações. A Escola de Minas do Colorado 
está localizada em Golden, CO, na base das Rocky Mountains, um ótimo lugar para desfrutar de passeios de 
bicicleta, trilhas a pé e esqui de renome mundial e a apenas 20 minutos do centro de Denver. 
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 Propostas de Emprego (cont.)  
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Geocientista sistema-
mineral (Nível A/B 
Senhora) - University 
of Adelaide 

Geofísico Associado - Tetra 
Tech 

Geofísico Marinho - 
TerraSond 

 

Geofísico Investigador, Dept. 
of Interior 

Geofísico Sénior - ION 
Geophysical Corporation 

Geofísico/ Geólogo 
Rettew Associates 

 
 

 
 

Geofísico de Campo -
Barr Engineering 

Geofísico III - Oklahoma 
Geological Survey 

 

Geofísico Sénior 

Geocientista/ 
Gestor Sénior 
Farallon Consulting 

Geólogo/ Geofísico  

NAEVA Geophysics, Inc. 

t       

t       

https://www.indeed.com/viewjob?jk=0af14be016ae9988&amp;q=title%3Ageophysicist&amp;tk=1cnkpn77e19nr1l5&amp;from=ifa&amp;utm_source=publisher&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=ifa_catch_all&amp;pub=f7567768d0891b0779cdb6d93bc8d3490cace3277f6b99df
https://www.indeed.com/viewjob?jk=0af14be016ae9988&amp;q=title%3Ageophysicist&amp;tk=1cnkpn77e19nr1l5&amp;from=ifa&amp;utm_source=publisher&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=ifa_catch_all&amp;pub=f7567768d0891b0779cdb6d93bc8d3490cace3277f6b99df
https://careers.seg.org/job/marine-geophysicist/43074811/
https://www.indeed.com/viewjob?jk=7e8b878fb0cecff4&amp;q=title%3Ageophysicist&amp;tk=1cnkpn77e19nr1l5&amp;from=ifa&amp;utm_source=publisher&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=ifa_catch_all&amp;pub=f7567768d0891b0779cdb6d93bc8d3490cace3277f6b99df
https://www.indeed.com/viewjob?jk=7e8b878fb0cecff4&amp;q=title%3Ageophysicist&amp;tk=1cnkpn77e19nr1l5&amp;from=ifa&amp;utm_source=publisher&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=ifa_catch_all&amp;pub=f7567768d0891b0779cdb6d93bc8d3490cace3277f6b99df
https://www.indeed.com/viewjob?jk=7e8b878fb0cecff4&amp;q=title%3Ageophysicist&amp;tk=1cnkpn77e19nr1l5&amp;from=ifa&amp;utm_source=publisher&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=ifa_catch_all&amp;pub=f7567768d0891b0779cdb6d93bc8d3490cace3277f6b99df
https://www.indeed.com/viewjob?jk=d45ae2cf7bd6407e&amp;q=title%3Ageophysicist&amp;tk=1cnkpn77e19nr1l5&amp;from=ifa&amp;utm_source=publisher&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=ifa_catch_all&amp;pub=f7567768d0891b0779cdb6d93bc8d3490cace3277f6b99df
https://www.indeed.com/viewjob?jk=d45ae2cf7bd6407e&amp;q=title%3Ageophysicist&amp;tk=1cnkpn77e19nr1l5&amp;from=ifa&amp;utm_source=publisher&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=ifa_catch_all&amp;pub=f7567768d0891b0779cdb6d93bc8d3490cace3277f6b99df
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https://www.indeed.com/viewjob?jk=9605dc4adf56d83c&amp;q=title%3Ageophysicist&amp;tk=1cnkpn77e19nr1l5&amp;from=ifa&amp;utm_source=publisher&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=ifa_catch_all&amp;pub=f7567768d0891b0779cdb6d93bc8d3490cace3277f6b99df
https://www.indeed.com/viewjob?jk=b01a05935414060e&amp;q=title%3Ageophysicist&amp;tk=1cnkpvibn19dj4gv&amp;from=ifa&amp;utm_source=publisher&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=ifa_catch_all&amp;pub=f7567768d0891b0779cdb6d93bc8d3490cace3277f6b99df
https://www.indeed.com/viewjob?jk=b01a05935414060e&amp;q=title%3Ageophysicist&amp;tk=1cnkpvibn19dj4gv&amp;from=ifa&amp;utm_source=publisher&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=ifa_catch_all&amp;pub=f7567768d0891b0779cdb6d93bc8d3490cace3277f6b99df
https://www.indeed.com/viewjob?jk=9f4dcf40c4be9537&amp;q=title%3Ageophysicist&amp;tk=1cnkpvibn19dj4gv&amp;from=ifa&amp;utm_source=publisher&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=ifa_catch_all&amp;pub=f7567768d0891b0779cdb6d93bc8d3490cace3277f6b99df
https://www.indeed.com/viewjob?jk=9b14012c18572874&amp;q=title%3Ageophysicist&amp;tk=1cnkq80ltf0tacoc&amp;from=ifa&amp;utm_source=publisher&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=ifa_catch_all&amp;pub=f7567768d0891b0779cdb6d93bc8d3490cace3277f6b99df
https://www.indeed.com/cmp/NAEVA-Geophysics%2C-Inc/jobs/Geologist-Geophysicist-7346baabffeb48d1?sjdu=QwrRXKrqZ3CNX5W-O9jEvXvB_tT-uIVWta9o2Y0FVBf7OJY2fXCS82VJUIc4Q3SN-20gzLjcZ0urW-yWh9oA2jyNQNUwiOD1JDn5StLTdkPwY-zvCh26p-_V-NXb64IAEr34iUOcIOsb9yIeCmITxtVKdt0ip3JVf9cVsFkpTQK7TsW5KcASe9zcQ5iqK4kL448LdC8r9cWdmIXHXPaU4B-JSHhmTSbo-WcLVtQqKCUHW29YaP_NZHoDIeA6YsDzyHyOYkCHjlfHw80rYSmpSeE8322HCg0AT2zpI2hR0Lg&amp;tk=1cnkpn77e19nr1l5
https://www.indeed.com/viewjob?jk=9b18507ea203425e&amp;q=title%3Ageophysicist&amp;tk=1cnkq4v4919dj6qv&amp;from=ifa&amp;utm_source=publisher&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=ifa_catch_all&amp;pub=f7567768d0891b0779cdb6d93bc8d3490cace3277f6b99df
https://www.indeed.com/viewjob?jk=9b14012c18572874&amp;q=title%3Ageophysicist&amp;tk=1cnkq80ltf0tacoc&amp;from=ifa&amp;utm_source=publisher&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=ifa_catch_all&amp;pub=f7567768d0891b0779cdb6d93bc8d3490cace3277f6b99df
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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 podem submeter conteúdos com interesse para a comunidade de Near-Surface. 
Repare que temos duas novas secções: “Novidades” - onde novos métodos, desenvolvimentos, 
tecnologia, equipamentos ou evento da NS podem ser apresentados; e também “Notícias e 
Actualizações dos Membros” - onde iremos destacar informação sobre os membros incluindo 
aposentamentos, publicações especiais e prémios. 

 
Envie-nos artigos para estas novas secções. Por favor mantenha mensagens breves, forneça informação 
do contacto e (se disponível) um website para as informações adicionais. 

 
 

Estamos também no Facebook! Coloque um “Gosto” na nossa página para se manter informado de 

todas as notícias sobre a Geofísica de Near-Surface. 
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