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Fundação Catarinense de Cultura segue com inscrições abertas para
estágio supervisionado em conservação de bens culturais móveis
O Ateliê de Conservação/Restauração de Bens Culturais Móveis oferece
10 vagas. As inscrições podem ser feitas pela internet até 2 de fevereiro.

Fundação Casa de Rui Barbosa seleciona trabalhos para seminário de
políticas culturais
Interessados em participar devem enviar seu trabalho até 15 de fevereiro,
exclusivamente por e-mail.

Ibram recebe inscrições para a 14ª Semana de Museus até 26/2
A Semana de 2016 acontecerá entre os dias 16 e 22 de maio com o tema
"Museus e paisagens culturais". Entidades culturais interessadas em
participar ficam responsáveis pela promoção e viabilização de suas
atividades.

Banco de Conteúdos Culturais disponibiliza acervo digitalizado
Acervo contempla telejornais, filmes, fotografias e cartazes do cinema
brasileiro

MinC seleciona novos representantes da sociedade civil no Comitê
Técnico de Cultura LGBT
Estão abertas até 31 de janeiro de 2016 as inscrições para o processo de
seleção dos novos representantes.

MinC tem inscrições abertas para credenciamento de mediadores e
árbitros em direitos autorais
Interessados em atuar na resolução de conflitos relativos a direitos autorais
podem se inscrever até 9 de fevereiro.
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