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O nosso Programa de Estágio foi concebido para estimular a colaboração e
a integração, que são valores fundamentais do escritório e elementos 
importantes do trabalho em equipe.

Alinhado à sua visão estratégica, o escritório Toledo Marchetti Advogados
investe cada vez mais em ações que promovam o desenvolvimento de 
seus(suas) estagiários(as) com o objetivo de formá-los(as) e capacitá-los(as) para 
que possam integrar nosso time de advogados(as) no futuro.

Por meio de seu processo seletivo, o escritório busca jovens inovadores,
hands onhands on e que estejam interessados(as) em atuar em um ambiente profissional 
colaborativo e dinâmico.

The infrastructure law f i rm



Como um diferencial do nosso Programa, os(as) estagiários(as) serão 
orientados(as), durante o primeiro ano no escritório, a atuar em projetos variados 
e não em áreas estanques do direito. Para garantir o aprofundamento em sua 
futura área de atuação, a partir do segundo ano, o(a) estagiário(a) poderá optar 
por uma área de concentração, de acordo com a disponibilidade de vagas
à época.

Isso significa que, em um primeiro momento, os(aIsso significa que, em um primeiro momento, os(as) estagiários(as) 
recém-integrados(as) serão alocados(as) em grupos de trabalho destacados
para acompanhar projetos específicos e simultâneos, que poderão envolver as 
diferentes áreas em que o escritório atua. Já em um segundo momento, serão 
incentivados(as) a concentrar as suas atividades em uma área específica de 
atuação, o que não impede a sua participação em projetos de diferentes áreas.

Esse formato permitiEsse formato permitirá que os(as) estagiários(as) tenham contato com as 
variadas áreas de conhecimento e possam escolher a sua especialização de 
forma consciente.

O escritório desenvolveu um programa de mentoria específico, por meio do
qual cada um(a) dos(as) estagiários(as) contará com o apoio de um(a) dos(as) 
nossos(as) profissionais, que será responsável por acompanhar o seu 
desenvolvimento e orientar a gestão de suas atividades (mentoria 1x1).

MMentor(a) e estagiário(a) terão um desafio comum: assegurar o desenvolvimento 
profissional do(a) estagiário(a), para que este integre o time Toledo Marchetti, ao 
final dos 2 anos de Programa.

Além da mentoria, o escritório incentiva a capacitação profissional dos(as) 
estagiários(as) por meio de cursos, workshops, debates e palestras.
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Nosso processo seletivo será totalmente online e contará com a utilização de 
uma plataforma digital, que promove a diversidade nas contratações, permitindo 
que os(as) candidatos(as) sejam avaliados(as) por suas reais habilidades e 
competências.

1º Triagem
2º Testes
3º Entrevista gravada às cegas

Inscrições: 23/08/2021 a 05/09/2021

Etapas na Plataforma: 23/08/2021 a 05/09/2021
A liberação de etapas na plataforma será instantânea e automática, conforme
o desempenho do(a) candidato(s) e a sua aprovação na etapa anterior.

Apresentação do escritório para os(as) candidatos(as) : 10/09/2021

Entrevista com RH: 13/09/2021 a 17/09/2021

EntrEntrevista com os Gestores: 20/09/2021 a 24/09/2021

Resultado: Até 30/09/2021

Início: 04/10/2021

Devolutiva para não selecionados(as): Até 15/10/2021



# Cursando do 6º ao 8º período;

 Inglês avançado: leitura, escrita e conversação;

Possuir disponibilidade para estagiar 30h semanais distribuídas em 5 dias.

Nossa equipe é composta por profissionais com as mais variadas opiniões, 
posicionamentos, especializações técnicas e níveis de senioridade, portanto, é 
importante que o(a) candidato(a) possua habilidade para trabalhar em equipe 
diversa e se comunicar de forma aberta e transparente com todos(as) os(as) 
profissionais do escritório.

Buscamos pessoas com espírito crítico, curiosas, que tenham perfil Buscamos pessoas com espírito crítico, curiosas, que tenham perfil 
empreendedor, pensem fora da caixa e com cabeça de dono, saibam conciliar 
liberdade com responsabilidade, estejam abertas a dar e a receber críticas
e feedbacks, encarando isso de forma positiva para o seu desenvolvimento.

Se você é estimulado por desafios, possui interesse na área de Direito, 
Infraestrutura e Construção e gosta de trabalhar em casos complexos,
o Toledo Marchetti é o seu lugar.

Bolsa auxílio compatível com os padrões do mercado

Bonificação anual (limitada ao valor da bolsa-auxílio mensal)

Seguro de vida

Vale-refeição

Vale-transporte ou estacionamento

Verba de Aprimoramento anual
(limitada ao (limitada ao valor da bolsa-auxílio mensal – poderá ser utilizada a partir do 6º mês de estágio)
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O escritório foi criado com a visão estratégica de ser a principal referência no 
mercado de infraestrutura e construção no Brasil. O objetivo é prestar um serviço 
jurídico estratégico, integrado e especializado, voltado exclusivamente para este 
setor.

Nossos valores são: Liberdade com Responsabilidade, Best for the Project,
Value Before Money, Transparência, Colaboração, Comunicação, Ética
e Empreendedorismo. e Empreendedorismo. 

O escritório adota um modelo dinâmico e flexível de trabalho, que valoriza
a colaboração e a utilização de metodologias ágeis. Para a execução das 
atividades, os(as) profissionais são organizados(as) por grupos interdisciplinares 
de trabalho, de acordo com as necessidades de cada projeto.

A gA governança do escritório é horizontalizada, sendo organizada por meio de 
comitês de gestão compartilhada, integrados por sócios gestores, advogados(as), 
profissionais da área administrativa e estagiários(as).

Como parte do desenvolvimento, os(as) estagiários(as) serão incentivados(as)
a participar em até dois Comitês de gestão do escritório (Pessoas, Comunicação, 
Eventos, Performance e Tecnologia da Informação), conforme sua preferência,
e a contribuir efetivamente com as atividades de gestão do negócio.



O escritório Toledo Marchetti atua nas seguintes áreas, no segmento de 
infraestrutura e construção

Administração
contratual

Projetos de
infraestrutura

Compliance/
anticorrupçao

Contencioso
estratégico

Societário e
M&A

Direito tributário
e aduaneiro

Arbitragem e
resolução

de conflitos

Direito público
e regulatório

Soluções de 
gestão jurídica

Ambiental

A prática do Direito voltada para o setor de infraestrutura e construção trata dos 
mais diversos temas jurídicos aplicáveis à modelagem, implantação, 
gerenciamento/administração e resolução de disputas de grandes projetos de 
infraestrutura. O escritório oferece assessoria na esfera consultiva e contenciosa 
a concessionárias, construtoras, fundos e empresas de investimento e demais 
contratantes de projetos de capital no segmento de infraestrutura, atuando em 
setores como:

ENERGIA
SOLAR

LINHAS DE
TRANSMISSÃO

ILUMINAÇÃO
PÚBLICA

MOBILIDADE
URBANA

USINAS
HIDRELÉTRICAS

TERMOELÉTRICASAEROPORTOS FERROVIAS RODOVIAS PORTOS

SAÚDE EDUCAÇÃOESTÁDIOS DE
FUTEBOL

UNIDADES
PRISIONAIS

SANEAMENTO
BÁSICO



http://toledomarchetti.com.br/
mailto:contato@toledomarchetti.com.br
+551131955410
https://br.linkedin.com/company/toledo-marchetti-advogados
https://www.facebook.com/ToledoMarchetti/
https://www.instagram.com/toledo_marchetti_advogados/
https://www.youtube.com/channel/UCa1Zdvqsd5WOK2KJUF6Cd5w



