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1.- Voces da Estatística e a Investigación de Operacións – Día Mundial da Estatística
O 20 do 10 de 2020 celebrouse o día mundial da estatística e desde a SGAPEIO
quixemos sumarnos ás iniciativas que se están a levar a
cabo para conmemoralo, por iso elaboramos un boletín de
entrevistas curtas como mostra das voces da estatística en
Galicia. Aproveitamos esta publicación para coñecer un
pouco máis destas voces (unha pequena descrición do seu
traballo) a través de cuestións de actualidade como:
Que aprendiches a causa da crise sanitaria a nivel persoal
e a nivel profesional?
Que papel xoga a Estatística ou a IO nese aprendizaxe?

Esperamos que o resultado sexa de voso agrado, pola nosa
banda cómpre resaltar a boa resposta que tivemos por parte
de toda a comunidade estatística, agradecendo encarecidamente a cada un de vós a
colaboración, traballo e boa disposición.
Máis información: https://www.sgapeio.es/descargas/VocesEstastiticaEIO.pdf

2.- Introdución a R mediante un protocolo de realización e presentación de
resultados de estudos de regresión
O curso consta de 10 vídeos (de 15 a 60 minutos) con sesións de resumo en vivo a
través de Zoom (opcional) programadas en 2 diferentes zonas horarias:
Zona horaria 1: 09.00-11.00 GMT.
Zona horaria 2: 19.00-21.00 GMT.
O curso constará de ao redor de 10 horas de traballo. A tarifa do curso inclúe unha
videoconferencia en tempo real cos instrutores na que se poderán discutir as análises
e resultados correspondentes aso propios datos do alumno.
Prezo do curso: 100 GBP.
Datas: 2, 4 e 6 de novembro de 2020.

Flyer: http://highstat.com/Courses/Flyers/2020/Flyer2020_09_RDataExploration_Online_V2.pdf
Máis información: http://highstat.com/index.php/courses-upcoming

3.- 31th European Conference on Operational Research
11-14 de Xullo de 2021
Despois dun ano de bloqueos e viaxes limitados, o congreso EURO 2021 volverá
brindar unha excelente oportunidade para que os membros da comunidade de
Investigación Operativa reúnanse en persoa, nunha cidade que dunha maneira única
representa a identidade de Europa. O EURO 2021 recoñece que as conferencias
virtuais non poden reproducir por completo a experiencia dun congreso, que

normalmente implica reunións cara a cara e oportunidades para establecer contactos.
Con todo, o EURO 2021 está actualmente preparado para axustar a súa estratexia no
caso de que se produzan novas restricións devidas ao COVID-19 e así estar en
disposición de converter o congreso físico nun híbrido ou virtual, co obxectivo principal
de que o novo formato siga satisfacendo as necesidades da comunidade Euro 2021 e
asegurar un futuro viable para as actividades de asociación en educación científica e
apoio profesional. Os participantes rexistrados seguirán podendo participar, os autores
cuxos resumos fosen aceptados publicaranse no libro de resumos dixital, incluíndo
tamén pósteres electrónicos para consulta virtual e espazo para os patrocinadores e a
industria.
Os traballos enviados organizaranse en sesións paralelas. En xeral, as sesións
agrúpanse en diferentes áreas dentro do Congreso. A lista de áreas e sesións estará
dispoñible en breve. O sistema de envío de resumos está dispoñible vía online, a
través da páxina web do Congreso. Os resumos deben estar escritos en inglés e
conter non máis de 1.500 caracteres en formato de texto plano (non se permiten
fórmulas). Data límite de envío: 28 de febreiro.
Os investigadores que desexen organizar unha sesión convidada ou contribuír cun
artigo dentro dunha sesión convidada deben comunicarse cun membro do Comité de
Programa da área correspondente.
Datas crave e prazos:
Inicio de envío de resumos 20.09.2020
Data límite de envío de resumos 28.02.2021
Notificación de data límite de aceptación de resumos 28.03.2021
rexistro ábrese o 14.02.2021
Data límite de inscrición anticipada 02.05.2021
Prazo de inscrición tardía 16.05.2021
Data límite de inscrición de delegados 20.06.2021

Máis información: https://euro2021athens.com/, info@euro2021athens.com

4.- XXXIX Congreso Nacional de Estatística e Investigación Operativa
8-11 de Xuño de 2020
O comité organizador comunica que o XXXIX Congreso Nacional de Estatística e
Investigación Operativa e as XIII Xornadas de Estatística Pública terán lugar en
Granada, do 8 de Xuño ao 11 de Xuño de 2021. Poderá atoparse información
detallada na web do congreso, www.seio2021.com. Aínda que o congreso está
deseñado inicialmente para levar a cabo de forma presencial, dadas as dificultades
que se viven hoxe en día debido á Covid-19, téñense previstos distintos escenarios
para o bo desenvolvemento do evento.

5.- Congreso Internacional “Statistics for Society” organizado polo INE
4 de Novembro de 2020
Nos Comprácenos anunciar a celebración da primeira edición da Conferencia
Internacional “Statistics for Society”, que organiza o INE e que terá lugar o próximo 4
de novembro de 2020 por medios telemáticos a través de Webex. Este evento

enmárcase no conxunto de actuacións conmemorativas do 75 aniversario do Instituto
Nacional de Estatística así como do Día Mundial da Estatística. A Conferencia contará
coa participación da Vicepresidenta terceira e Ministra de Asuntos Económicos e
Transformación Dixital, a Directora Xeral de Eurostat, o Gobernador do Banco de
España, así como o Presidente do INE xunto cos Presidentes das oficinas de
estatística de Francia e Portugal. As distintas sesións centraranse nos retos e
oportunidades que se expoñen para os produtores de estatísticas oficiais no contexto
dunha sociedade empoderada polos datos, e no seu papel para proporcionar
estatísticas fiables e de calidade. Estaremos encantados de contar coa vosa asistencia
neste evento, e convidámosvos a difundir esta información a aquelas persoas que
poidan estar interesadas.
Para asistir, será necesario rexistrarse a través da seguinte ligazón ata o 2 de
novembro:
https://inewebinar.webex.com/inewebinar/onstage/g.php?MTID=ec3e3eabfddc0f18140
6d7de9402fcc6a
A información relativa ao Congreso manterase actualizada no seguinte sitio web:
https://ine.es/ss/Satellite?c=Page&p=1259952511833&pagename=INE%2FINELayout
&cid=1259952511833&L=1
Calquera consulta relativa ao Congreso pode ser remitida a:
statistics4society2020@ine.es

6.- Webinar Math for Industry 4.0 - Models, Methods and Big Data
2-3 de decembro de 2020
Os días 2 e 3 de decembro celebrarase o Webinar da ECMI titulado “Math for Industry
4.0 - Models, Methods and Big Data”, o cal reunirá a científicos de datos, matemáticos
e enxeñeiros da academia e a industria para discutir os últimos desenvolvementos na
fabricación dixital.
Máis información: http://www.wias-berlin.de/workshops/MA4DIFA/index.jsp

7.- Contrato para estatístico sénior no Erasmus MC
O Erasmus MC Cancer Institute de Rotterdam (Holanda) ten unha vacante para un
estatístico sénior a tempo completo. O contratado contribuirá ao deseño, análise e
publicación de estudos (pre-) clínicos no eido da Hematoloxía/Oncoloxía. Este traballo
se levará a cabo no marco de ensaios clínicos no ámbito internacional, desenvolvidos
pola fundación HOVON (www.hovon.nl) e enfocados á avaliación de novos
tratamentos. Además, o contratado contribuirá con tarefas de consultoría estatística.
Máis información:
https://biostatnet.com/wp-content/uploads/2020/10/Senior-statistician-NL-EN14oct2020.pdf
Envío de solicitudes:
https://www.werkenbijerasmusmc.nl/vacature/42281/senior-statisticus-40.06.20.tddh

8.- Convocatoria de Técnico/a Estatístico/a – “Institut d’Investigació en Atenció
Primària Jordi Gol”
O “ Institut de Recerca en Atenció Primària Jordi Gol i Gurina” necesita incorporar 1
técnico/a estatístico/a para a Unidade de Apoio á Investigación de Lleida ( USR
Lleida).
Requírese:
Licenciado / Graduoado / Diplomado en Estatística, Licenciado en Matemáticas ou
outro licenciatura en Ciencias da Saúde.
Formación en epidemioloxía, estatística e métodos de investigación.
Experiencia en manexo de datos e análises estatísticos.

Funcións:
Apoio á investigación da Unidade de Apoio á Investigación de Lleida, na promoción e
organización da investigación no territorio, na preparación e desenvolvemento de
proxectos e liñas de investigación, na creación de grupos de investigación e na
coordinación coas outras infraestruturas de investigación do ICS e do IDIAP.
Asesoramento epidemiolóxico e metodolóxico de proxectos: deseño, cálculo do tamaño
da mostra, seguimento de estudos, análise de datos e obtención de resultados; edición
de artigos, presentación de resultados e apoio á translación dos resultados.
Coordinación das fases de deseño, desenvolvemento, análise de datos e difusión de
resultados dos estudos da USR.
Creación, depuración e reestruturación de bases de datos. Validación dos datos
recollidos. Manexo de grandes bases de datos.
Participación na difusión de resultados, tanto comunicacións científicas como escritura
de artigos.

Ofrécese:
Xornada: 40 horas / semana.
Retribución: En función da dedicación horaria e experiencia.
Tipo de contrato: Por Obra/Servizo.
Lugar de traballo: USR Lleida de l’ IDIAPJGol.
Inicio: Finais de Novembro de 2020.
Duración: 1 ano prorrogable.

Prazo presentación solicitudes: 01 de Novembro 2020.
Máis información:
https://biostatnet.com/wp-content/uploads/2020/10/Oferta_T%C3%A9cnicoEstad%C3%ADstico.pdf

9.- Convocatoria de axudas de predoutoramento IDIS 2020
Convocatoria de 8 prazas para a realización de teses de dotoramento no marco dos
grupos de investigación pertencentes ao Instituto de Investigación Sanitaria de
Santiago de Compostela (IDIS).
O prazo de presentación de solicitudes comeza o 19 de outubro e remata o 6 de
novembro de 2020, ás 14:00h de Santiago de Compostela.
Convocatoria.
Anexo I (Formulario solicitude).
Anexo II (CV candidato).
Anexo III (CV Director).

Lembrámoslle que a dirección de correo para o envío de toda a documentación e para
posibles dúbidas é: axudaspredoutorais@idisantiago.es

