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Setor de competência Área - Ciências da Terra 

Experiência profissional 

Data de 05/12/2007 até 01/09/2009 (dois anos) 

Nome do empregador Università degli Studi di Milano Bicocca 

Função Docente a contrato (Professor associado) 

Curso Geofisica Ambientale (Geofísica ambiental) 

Tipo de empregador Universidade 

Data de 01/01/2009 até atual
Nome e endereço do 

empregador 
Consultoria Geofísica EEG Ltda – Jundiaí (SP) 

Função Titular e responsável técnico e científico 

Atividades e 
responsabilidades 

Elaboração de dados de geofísica aplicada, projetação de equipamentos e 
treinamento de pessoal 

Tipo de empregador Serviços de geofísica aplicada 

Data de 01/01/2000 

Nome e endereço do 
empregador 

Environmental and Engineering Geophysics Srl. – C.so di P.ta Romana 83 
Milão (Itália) 

Função Responsável técnico e científico 

Atividades e 
responsabilidades 

Elaboração de dados de geofísica aplicada, projetação de equipamentos e 
treinamento de pessoal 

Tipo de empregador Serviços de geofísica aplicada 

Data de 28/07/1988 até 31/12/1999 

Nome e endereço do 
empregador 

CIS Srl. – C.so di P.ta Romana 83 Milão (Itália) 

Função Titular e responsável técnico e científico 

Atividades e 
responsabilidades 

Aquisição e elaboração de geofísica aplicada 

Tipo de empregador Serviços de geofísica aplicada 



Data de 01/07/1987 até 30/04/1988 

Nome do empregador DAL S.p.A. 

Função Geofísico 

Atividades e 
responsabilidades 

Aquisição e elaboração de SEV (AB/2 = 300 e 5.000 m) 

Tipo de empregador Engenharia geotérmica 

Instrução e formação 

Data de 01/10/1986 até 01/07/1988 

Nome e tipo do Instituto de 
instrução ou formação 

Università degli Studi di Milano (Universidade de Milão-Itália) 

Certificado ou diploma obtido --- 

Principais matérias e 
competências profissionais 

adquiridas 

Dottorato di Ricerca in “Geofisica” – Prof. Alfano (Post Graduate Course em 
Geofísica) 

Data de 01/10/1980 até 30/07/1985 

Nome e tipo do Instituto de 
instrução ou formação 

Università degli Studi di Milano 

Certificado ou diploma obtido Graduação em “Física”, 110/110  

Principais matérias e 
competências profissionais 

adquiridas 
Modelização de campos elétricos em terrenos e programação Fortran 

Capacidades e 
competências pessoais 

Linguas 

Língua mãe Outra língua  Compreensão  Falado  Escrito 

 Italiano 

Espanhol  Boa  Básica  Básica 

Português  Boa  Boa  Boa 

Francês  Básica  Básica  Básica 

Setores de competências 
profissionais 

Geofísica aplicada, aquisição e elaboração de dados, realização de softwares 
interpretativos de dados geofísicos, realização de softwares para atividades de 
gestão empresarial conforme sistemas de qualidade, desenho e realização de 
equipamentos geofísicos (sismógrafos e resistivímetros multicanais, Georadar, 
etc.). 

Capacidades e conhecimentos 
técnicos específicos 

Desenho e realização prática de equipamentos geofísicos de alto padrão. 
Conhecimento aprofundado de processos de tratamento de dados geofísicos para 
a maioria das técnicas utilizadas nos setores geológico, ambiental e da 
engenharia civil (para isso visitar: www.eeg-geophysics.com/consulente, sito 
web dedicado à correta seleção das metodologias geofísicas para uma 
determinada problemática especifica). 

Capacidades e conhecimentos 
informáticos 

Conhecimento aprofundado dos computadores, com capacidade de Administrador 
e instalador de sistemas operativos. Uso continuativo de Visual-Basic para 
desenvolvimento de softwares de aplicação geofísica e de gestão empresarial. 
Uso de script PHP para criação de websites interativos dedicados às atividades 
geofísicas. 

Ulteriores informações e 
competências científicas 

Desenho e realização de 10 sismógrafos de 24 canais de elevada dinâmica e 
dotados de transmissão de dados atualmente utilizados para um sistema de 
aluguel assistido a distância na Itália. Desenho e realização de 15 resistivímetros 
de 48 canais dotados de energizador interno controlado em corrente, atualmente 
utilizados para um sistema de aluguel assistido a distância na Itália. Ambos os 
equipamentos se encontram descritos no site www.retegeofisica.it.  






