está preparado para acelerar sua carreira?
venha ser um TotalLAW Prep Fellow
A COLABORAÇÃO
The Cyrus R. Vance Center for International Justice é o mais novo parceiro da TalentoTotal
no programa TotalLAW Prep, esse esforço de colaboração envolve os escritórios de advocacia,
as faculdades de direito e as iniciativas nacionais e internacionais pro bono para o aumento da
diversidade e a inclusão de profissionais da área juridica na América Latina. O programa
TotalLAW Prep foi desenvolvido para criar um canal de liderança etnicamente diversa, com
talentosos advogados Afro-descendentes e Indígenas (ADI).

Menos de

>57%

1%

da população
Brasileira é
Afrodescendente
ou Indígena1

dos advogados em mais
de 1.000 escritórios de
advocacia no Brasil são
Afrodescendentes ou
Indígenas2

O PROGRAMA

O programa TotalLAW Prep selecionará estudantes de direito do último ano ou advogados afrodescendentes ou
indígenas de vários países da América Latina, dentre eles Brasil, Colômbia, Guatemala, México, Panamá, Peru e
República Dominicana. No primeiro ano iremos selecionar até seis Fellows e aumentaremos todos os anos até
chegarmos a 24 Fellows por ano. O programa fornecerá aos Fellows 18 meses de orientação e suporte personalizados,
focados em programas de Mestrado em Direito (LLM) nos Estados Unidos ou em países da Europa, para que após o LLM
trabalhar no programa associado internacional de um escritório de advocacia global.
Cada Fellow terá dois mentores: um advogado que obteve um LLM em uma escola de direito de primeira linha e que
esteja no país de origem do candidato e um advogado estadunidense cuja prática jurídica se concentre na América Latina.
1 https://piaui.folha.uol.com.br/lupa/2019/11/20/consciencia-negra-numeros-brasil/

2 http://www.pinheironeto.com.br/imprensa/menos-de-1-dos-advogados-de-escritorios-sao-negros

A MISSÃO
Preparação

Mentoria

Rede Profesional

Patrocínio

Orientação/Guia para o sucesso
no processo de candidatura

Aconselhamento para apoiar
as decisões profissionais futuras

Conectar com organizações e
pessoas que abrem portas

Advogue
por
visibilidade,
exposição e oportunidades

Os mentores do TotalLAW Prep
estão prontos para fornecer a
orientação profissional e a ajuda
necessária para que você
prepare uma candidatura forte
para as principais escolas de
direito do mundo

Acesso
a
mentores
que
apoiarão por meio de orientação
formal
e
informal,
o
desenvolvimento,
a
autoconfiança, as habilidades e as
qualidades profissionais para
avançar na sua carreira jurídica

Obtenha exposição à rede
Vance Center que conta com
mais de 200 escritórios de
advocacia a nível global e mais
de 945 advogados. Conecte-se
com patrocinadores que dão
acesso a oportunidades

Advogados ADI precisam de
apoio para se destacar e se
desenvolverem
em
suas
carreiras. Nossos parceiros
estão prontos para trabalhar no
seu crescimento profissional
durante e após o programa

CANDIDATO IDEAL
 Interessado em cursar um LLM
 Afrodescendente ou Indígena
nos Estados Unidos ou na Europa  Inglês avançado
 É formado em direito por uma
 Cidadão dos países do
universidade credenciada
programa (América Latina)

Saiba mais sobre o TotalLAW Prep Fellowship,
detalhes sobre o processo de inscrição e mais
informações em www.talentototal.org/apply-law

2020 CICLO DO PROGRAMA
 Início da aplicação: 1 maio 2020

 Resultados: 1 julho 2020

 Webinar com Q&A: 20 maio 2020

 Início do programa: 15 julho
2020

 Último dia para inscrição:
15 junho 2020

