
 

 

EDITAL - PROJETO METAMORFOSE - ANDRADE MAIA ADVOGADOS S/S 
 

A Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e ANDRADE MAIA 
ADVOGADOS S/S, firmaram Termo de Cooperação, a fim de viabilizar a participação dos alunos 
desta Universidade no projeto Metamorfose, e tornam público o processo seletivo para o 
referido Projeto: 
 
1 – DO PROJETO METAMORFOSE  
 
1.1. O Projeto Metamorfose do ANDRADE MAIA ADVOGADOS tem como objetivo desenvolver 

jovens em situação de vulnerabilidade social e baixa renda, através de um programa de 
mentoria conduzido por sócios do referido escritório para desenvolver novos talentos para o 
mercado de trabalho. 
 

1.2.  O programa de mentoria consiste em uma orientação de carreira, por meio do qual um 
profissional mais experiente (Mentor) orienta um profissional menos experiente 
(Mentorando), com o objetivo de provocar reflexões sobre seu desenvolvimento.  
O mentor busca ajudar o mentorando a alcançar suas metas de maneira mais estruturada, 
com base na sua própria vivência e trajetória profissional. 

 
1.3. A mentoria é oferecida gratuitamente ao mentorando. 
 
1.4. Os alunos irão participar de no mínimo de 10 encontros com os mentores entre os meses 

de FEVEREIRO E JUNHO DO ANO 2022 com duração de aproximadamente 1 hora e 30 minutos 
cada encontro, nos dias e horários a serem ajustados entre o mentor e mentorando. No 1º 
encontro, a coordenação do programa enviará ao mentorando informações sobre o 
programa e o material que julgar relevante. 

 
1.5. Todos os encontros terão desafios “temas de casa”, que serão retomados no próximo 

encontro. 
 

1.6. O objetivo dos encontros é que os mentores e mentorandos reflitam sobre as atividades 
realizadas previamente e o jovem mentorando aprenda com a vivência e experiência 
profissional do mentor. O mentor deverá seguir o roteiro proposto pela coordenação do 
projeto, podendo agregar tarefas que se adaptem ao contexto pessoal do mentorando. O 
mentorando deverá enviar todas as tarefas dois dias antes do próximo encontro para que o 
mentor possa avaliar previamente o material. 

 
1.7. Será realizado evento de encerramento com todos os envolvidos, bem como a entrega do 

certificado de participação no programa, que será emitido pelo ANDRADE MAIA 
ADVOGADOS. 

 
1.8.  O Projeto não garante contratação por parte do ANDRADE MAIA ADVOGADOS. 

 
 

2 – DO NÚMERO DE VAGAS 
 



 

 

2.1 Serão disponibilizadas 10 vagas para mentoria, sendo todas para a área jurídica do escritório 
ANDRADE MAIA ADVOGADOS. 
 
3 – DA INSCRIÇÃO E RESULTADO 
 
3.1. A inscrição será realizada individualmente e deverá obedecer aos períodos abaixo: 
 
a) O Candidato/Aluno deverá acessar o link 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4Lq6PXyVJeaaoaTxlRe4LSW5wE-
5j8szt4jsGTtBLnyPOiA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0 para inscrição e anexo da 
Documentação Exigida, no período de 10 à 24 de novembro de 2021. Esse link também será 
publicado nas redes sociais da Universidade e do Andrade Maia. 
 
b)   A lista com nomes dos candidatos selecionados será publicada no site da Universidade através 
do seguinte link: https://www.pucsp.br/alunos/graduacao/direito/informes/estagios no dia 17 
de dezembro de 2021. 
 
c) É de responsabilidade do candidato acompanhar o processo seletivo e as publicações 
realizadas no site da Universidade. 

 
4 – DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO  
  
4.1. As vagas são destinadas exclusivamente a candidatos/alunos do curso de Direito, que 
estejam cursando a partir do 5º semestre (incluindo esse) letivo, e se encontram em situação de 
vulnerabilidade social, com a comprovação de participação no programa PROUNI. 
 
4.2. Os critérios de seleção avaliados serão:  
 

i) carta de intenção (modelo a critério do candidato), respondendo à pergunta: “Por que 
você deseja participar do Projeto Metamorfose?”; 

ii) entrevistas realizadas pela banca de seleção do  Andrade Maia Advogados; 
iii) comprovação atual de participação no programa PROUNI, nesta ordem. 

 
5 – DA DOCUMENTAÇÃO A SER APRESENTADA PELO CANDIDATO/ALUNO 
 
5.1. O candidato deverá apresentar: 
 

i) Uma carta de intenção respondendo á pergunta: “Por que você deseja participar do 
Projeto Metamorfose?”; 

ii) Comprovação de vínculo na graduação e do semestre (igual ou acima do 5º), que deve ser 
efetuada através da apresentação do histórico escolar; 

iii) Comprovação da participação no programa PROUNI. 
 
6 – DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS 
 
6.1. A análise dos documentos, será realizada pela ANDRADE MAIA ADVOGADOS, pautada na 
documentação exigida neste Edital. 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4Lq6PXyVJeaaoaTxlRe4LSW5wE-5j8szt4jsGTtBLnyPOiA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4Lq6PXyVJeaaoaTxlRe4LSW5wE-5j8szt4jsGTtBLnyPOiA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://www.pucsp.br/alunos/graduacao/direito/informes/estagios


 

 

7 – DA VIGÊNCIA 
 
7.1. Este edital entra em vigor na data de sua publicação 
 
8  – DA AUTORIZAÇÃO PARA TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS 
 
8. 1. Ao inscrever-se neste Edital, o aluno/candidato desde já autoriza o ANDRADE MAIA 
ADVOGADOS a tratar e utilizar os seus dados pessoais, incluindo, mas não se limitando a nome, 
endereço, RG, CPF, número de matrícula, dados econômicos, financeiros, e-mail, telefone, SMS 
e contatos de aplicativos de mensagens instantânea, para fins de participação na seleção e 
participação no Projeto Metamorfose, bem como está ciente e de acordo com todas as previsões 
contidas neste Edital. 
 
 
 

Porto Alegre, RS, 10 de Novembro de 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________________ 
ANDRADE MAIA ADVOGADOS S/S 

CNPJ: 01.620.172/0001-20           
Tonia Russomano Machado 

Sócia Fundadora 



 

 

ANEXO I 
 

CRONOGRAMA 
 
 

ETAPAS DO PROCESSO  PERÍODOS  

Divulgação do Edital 
 

10/11/21 

Inscrições dos Candidatos e entrega da 
documentação exigida                                                          

De 10 a 24/11/2021 

Análise da carta de intenções, da comprovação 
de participação no PROUNI  e entrevistas 

Andrade Maia   

De 25/11 a 16/12/2021 

Publicação Aprovados  17/12/2021 

Início das mentorias do Programa 
Metamorfose 

fev/2022 
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