
  Cartão de visita 
  Agrafar AQUI 

 

 

SGA 
Society for Geology Applied to Mineral Deposits (www.e-sga.org) 
 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO COMO NOVO MEMBRO 
 

Pretendo tornar-me membro da Sociedade de Geologia Aplicada aos Depósitos Minerais (Society for 
Geology Applied to Mineral Deposits) e receber o meu accesso pessoal da revista Mineralium 
Deposita. A quota respectiva será debitada após aceitação desta inscrição. 

                                           - Note que os formulários incompletos ou parcialmente ilegíveis NÃO serão processados! - 

Apelidos*  

Nome*  

Título  

Endereço postal*  

  

Telefone  

e-mail*  

Grau académico  
 

Seleccione o valor da quota* 

  75.00 € Membro ordinário (Cópia impressa + versão electrónica da Mineralium Deposita e SGA News)  

  60.00 € Membro ordinário (Apenas a versão electrónica da Mineralium Deposita e SGA News) 

  10.00 € Membro estudante (Apenas a versão electrónica da Mineralium Deposita e SGA News, comprovativo requerido) 

  60.00 € Membro estudante (Cópia impressa + versão electrónica Mineralium Deposita e SGA News, comprovativo requerido) 

  60.00 € Membro aposentado (Cópia impressa + versão electrónica Mineralium Deposita e SGA News, comprovativo requerido) 

  300.00 € Membro corporativo (inclui 3 cópias da Mineralium Deposita) (exclusivamente para empresas, não académico) 
 

As candidaturas até 30 de Setembro serão processadas para o ano em curso. A partir de 1 de Outubro a adesão tem efeito a partir 

do ano seguinte.  
 

Donativo para o Fundo Educacional da SGA (SGA Educational Fund) 

  Desejo doar ________ EUR para o Fundo Educacional da SGA e 

  autorizo que o meu nome (ou empresa) seja publicitado como doador nas conferências ou media da SGA 

 não autorizo que o meu nome (ou empresa) seja publicitado como doador nas conferências ou media da SGA 

 

 *   Eu aceito com a política de privacidade de dados da SGA publicada em https://e-sga.org/contact-  

        us/data-privacy-policy 

 Caso a minha inscrição seja aceite, autorizo a "Society for Geology Applied to  Mineral Deposits" a debitar o montante acima  

 assinalado ao cartão de crédito abaixo indicado: 

           VISA           MASTERCARD/EUROCARD          

Titular do cartão* __________________________________ Validade (Mês/Ano)* _________________________ 
 

 
Nº Cartão* ________________________________________ Código de seguranca (3 dígitos)* ______________ 

 
Assinatura* _____________________________________  Local e data: _________________________________ 
 

(se não tenciona pagar através de cartão de crédito, ser-lhe-á enviada uma factura após aceitação da sua inscrição) 
 

Proponente (membro da SGA): 
 

                      Nome                           Local                           Data                           Assinatura 
 

   _________________________________________________________________________________ 
 

Enviar este Formulário de Inscrição para: 
Dr. Jan Pašava, SGA Executive Secretary, Czech Geological Survey, Klárov 131/3, CZ-118 21 Praha 1, CZECH REPUBLIC 
Phone: ++(420)-2-51085506,  Fax: ++(420)-2-51818748, e-mail: secretary@e-sga.org. 
 

Por favor, note que os encargos bancários não serão suportados pela SGA!  
Versão Junho 2018 

* campos obrigatórios 
fields 
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