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A empresa



QUEM SOMOS?
• Somos uma gestora de investimentos que visa 

ofertar aos seus clientes fundos de investimento 
com retornos consistentes e seguros ;

• Sonhamos grande: queremos estar entre as 50 
maiores gestoras de recursos do Brasil até 2020;

• Acreditamos que podemos impactar a economia 
brasileira através das nossas atividades focadas nos 
centros não convencionais para o mercado 
financeiro;

• Nossa identidade é gerir fundos de investimentos 
com foco principal no mercado imobiliário. 



Nossos Valores
✓ Persistência: Dedicação irrestrita para 

atingir o sucesso.

✓ Ambição: Seja sócio desde o primeiro
dia.

✓ Honestidade: Não tem preço, tem valor.

✓ Inovação: Inconformismo, ousadia e 
coragem para criar um novo Mercado.



O QUE 
PROCURAMOS?

❑ Procuramos os melhores: temos o intuito de contar
com profissionais que irão agregar com a nossa
empresa e que estejam alinhados com nossos valores e
se identifiquem com o mercado financeiro;

❑ Na TG Core Asset os estagiários são os construtores de
suas carreiras: sonhe grande e tenha chance de crescer
através do seu esforço;

❑ Desenvolvimento pessoal: buscamos aqueles que
possuam garra, vontade de crescer e o anseio de
aprender sempre.



A área de 
Relacionamento 
Institucional e Novos 
Negócios.



O QUE 
FAZEMOS?
✓ Somos responsáveis pelas relações

institucionais com outros players do
mercado financeiro (gestoras,
distribuidoras e administradoras);

✓ Nossa equipe participa ativamente na
constituição de novos produtos e negócios
da TG Core;

✓ Buscamos manter ótima performance e
eficiência em nossos produtos por meio de
indicadores, levando melhores e mais
confiáveis retornos aos nossos clientes.



O QUE 
ESPERAMOS?
• Excel avançado (noções de VBA é um diferencial);

• Inglês intermediário;

• 30 horas semanais disponíveis (preferível período 
matutino);

• Cursar a partir do 5º período da faculdade;

• Estudantes de engenharias, economia, 
administração, contabilidade, computação ou áreas 
afins.



DESCRIÇÃO DA VAGA
✓ O contratado atuará como estagiário na área 

de Relacionamento Institucional e Novos 
Negócios da TG CORE ASSET;

✓ Será responsável por auxiliar nas atividades 
diárias da equipe, como emissão de relatórios, 
análise de fundos e etc;

✓ Terá liberdade para agregar conhecimento e 
produzir novos conteúdos a área;

✓ Oportunidade de desenvolver novos projetos 
desde o seu princípio junto à nossa equipe.
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