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Se você gosta de redes sociais, possui habilidade de escrita e conhecimentos sobre

artes grá�cas?

A Incubadora Cultura Viva têm uma oportunidade para você!
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O Projeto “Incubadora Cultura Viva” executado pela Diretoria de Arte e Cultura da

FURG em parceria com o Ministério da Cultura – MinC, abre uma vaga para bolsista

de comunicação social sobre ações que está desenvolvendo com o Cultura Viva e

Economia Criativa.

Acadêmicos de Cursos de Graduação da FURG que possuam habilidade de escrita,

conhecimentos de artes grá�cas e interesse em aprender sobre políticas culturais,

economia criativa e produção cultural podem se inscrever na seleção.

Mais informações: www.culturadigital.br/incubadoraculturafurg ou no email

incubadoraculturaviva@furg.br
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Você fervilha idéias, possui habilidade em programação e gosta de desa�os?

A Incubadora Cultura Viva têm uma oportunidade para você!

 

O Projeto “Incubadora Cultura Viva” executado pela Diretoria de Arte e Cultura da

FURG em parceria com o Ministério da Cultura – MinC, abre uma vaga para bolsista

de desenvolvimento tecnológico sobre ações que está desenvolvendo com o Cultura

Viva e Economia Criativa.

Acadêmicos de Cursos de Graduação da FURG que possuam habilidade de

programação, per�l inovador e interesse em aprender sobre políticas culturais,

economia criativa e produção cultural podem se inscrever na seleção.
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Mais informações: www.culturadigital.br/incubadoraculturafurg ou no email

incubadoraculturaviva@furg.br

Bolsa de Pesquisa
27 DE AGOSTO DE 2015 / INCUBADORA CULTURA VIVA / 0 COMMENTS

Se você é inquieto, gosta de escrever e não cansa de aprender coisas novas?

A Incubadora Cultura Viva têm uma oportunidade para você!

O Projeto “Incubadora Cultura Viva” executado pela Diretoria de Arte e Cultura da

FURG em parceria com o Ministério da Cultura – MinC, abre uma vaga para bolsista

de pesquisa sobre ações que está desenvolvendo com o Cultura Viva e Economia

Criativa.
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Acadêmicos de Cursos de Graduação da FURG que possuam habilidade de escrita,

per�l pesquisador e interesse em aprender sobre políticas culturais, economia

criativa e produção cultural podem se inscrever na seleção.

Período de Inscrições de 1 a 7 de setembro.

Mais informações: www.culturadigital.br/incubadoraculturafurg ou no email

incubadoraculturaviva@furg.br
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LANÇAMENTO EDITAIS 2016!!

Formação em Cartogra�a Comunitária

Acompanhe a Incubadora Cultura Viva! EM BREVE novidades sobre os EDITAIS 2016!!

Rastros da Cultura Viva em Rio Grande

Fiquem ligados!!

COMENTÁRIOS

mrdiones em Incubadora Cultura Viva realiza entrevista com Mr. Diones
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