
Avançamos contigo
na direção da mudança



Somos uma empresa
especializada em gestão de
pessoas e gestores
Fundada em 2014, a nossa missão é ajudar as
empresas a melhorar a sua capacidade de
gestão e gestão de pessoas em qualquer altura
do seu ciclo de vida, e ajudar os profissionais a
valorizar as suas competências de gestão com
estas empresas, através da concepção e
prestação de serviços de consultoria,
acompanhamento e apoio que permitam a
ambas as partes interagir num ambiente
altamente competitivo, volátil, digitalizado e
globalizado.

A compañíaIntro



Pío Iglesias Carrera 
Director da gestão interina e 
Parceiro Servitalent

Alberto Fernández Varela 
CEO e Sócio Fundador Servitalent

María Calviño Vázquez
Customer Experience 
Manager

Antía Barros Fernández
Director de Recrutamento,
Talento e Auditoria

Carlos Pérez Carballo
Director Comercial

A EquipaIntro

Marta Alonso Rodríguez
HR Consultant

https://www.linkedin.com/in/alberto-fernandez-seleccion-directivos-interim-management-outplacement-mentoring-servitalent
https://www.linkedin.com/in/pioiglesias-interim-management-head-hunting/
https://www.linkedin.com/in/ant%C3%ADa-barros-414252b4
https://www.linkedin.com/in/mariacalvinoservitalent/
https://www.linkedin.com/in/carlosperezcarballo-seleccion-directivos-interim-management-outplacement-mentoring-servitalent/
https://www.linkedin.com/in/marta-alonso-107733110/


El EquipoIntro

Laura Comesaña Iglesias
Gestor de Apoio e
Desenvolvimento

Nerea Castro Pardavila
Recrutamento, Talento e Técnico de 
Auditoria

Beatriz Pérez González
Recrutamento, Talento e Técnico de 
Auditoria

Antonio Ruiz López
Mentor de Carreira -
Director Associado

https://www.linkedin.com/in/nerea-castro-pardavila/
https://www.linkedin.com/in/lauracomesa%C3%B1a-digitalizacionrrhh/
https://www.linkedin.com/in/antonioruizcoach/
https://www.linkedin.com/in/beatriz-p%C3%A9rez-gonz%C3%A1lez-9b387b20b/


A EquipaIntro

Jesús Santiago
Director Associado

Javier Conde
Director Associado

Juan Blanco
Director Associado

Virginia Seguí
Director Associado

Alejandro Marfil
Director Associado

César Ruiz
Director Associado

https://www.linkedin.com/in/hablamos/
https://www.linkedin.com/in/juan-blanco-lino-6a006716/
https://www.linkedin.com/in/jesussantiagovpsales/
https://www.linkedin.com/in/virginiasegui/
https://www.linkedin.com/in/alejandromarfil/
https://www.linkedin.com/in/cesaruiz/


Nossos serviçosIntro

Selecção de Gestores

Interim Management

Recrutamento Internacional

Recruiting Process 
Outsourcing (RPO)

Vamos falar de casos de gestão de pessoas e vamos ajudá-lo:



Talentor Cobertura Internacional

Nós somos
Talentor Spain!

Somos o parceiro
espanhol exclusivo da
rede global de
headhunting:
 Talentor International. 
Com cobertura em mais
de 35 países nos 
5 continentes.

Visite o nosso perfil aquí.

https://talentor.com/l/talentor-spain
https://talentor.com/
https://talentor.com/l/talentor-spain


Serviços

Com o nosso serviço de recrutamento, poderá
ter os melhores profissionais em gestão,
quadros médios e perfis técnicos altamente
qualificados para a sua empresa, com a ajuda
de uma equipa experiente em processos de
recrutamento e buscas directas.

Os nossos processos de selecção são garantidos e certificados
com as normas ISO9001 e ISO10667.

Selecção de Gestores

Base de dados com mais de 30.000 profissionais validados!



Através do Executive Interim Management investe
na capacidade de gestão para fornecer cobertura
temporária para novos desafios competitivos de
forma imediata e flexível, com garantias de sucesso
para a sua empresa.

Nós fornecer-lhe-emos:
● Uma análise prévia e exaustiva da situação da sua empresa.
● Um profissional com experiência de gestão acreditada por certificação.
● Um acompanhamento semanal dos resultados e dos marcos
● alcançados durante a missão.
● Cobertura internacional através da rede Talentor International.

Interim Management

Mais de 100 gestores interinos certificados!
Um processo onde identificamos as suas capacidades, verificamos a sua experiência e 
formação e oferecemos garantias às empresas que utilizam os seus serviços de gestão 

externa.

Serviços



Quando é que aconselhamos uma empresa a contratar um gerente interino?

● Para substituição e tutoria.
● Para a gestão da mudança.
● Para novos negócios.
● Para a criação de empresas.
● Profissionalização de um departamento.
● Constituição/suplementação do Conselho de Administração.

Interim Management

Como é que fazemos
isto?

1) Análise da situação.
2) Missão provisória.
3) Propostas de missões.
4) Implementação.
5) Plano de saída.

Saiba mais sobre o nosso sub-serviço
"Conselho Consultivo Interino"!

Programas de pagamento por sessão (PpS) para
o aconselhamento estratégico e apoio às PMEs,
empresas de capital de risco e Startups,
levados a cabo por Conselheiros Interinos.
 Mais informações.

Serviços

https://www.servitalent.com/pt-pt/interimadvisoryboard


O nosso serviço de recrutamento internacional,
graças à nossa adesão à Talentor International
como parceiro estratégico em Espanha, é
especializado em quadros médios, executivos e
perfis altamente qualificados com cobertura em
mais de 35 países. 

Este serviço internacional pode ser prestado sob a forma de caça
à cabeça, recrutamento tradicional ou externalização parcial do
processo de busca (RPO).

Reclutamiento Internacional

Cobrimos a sua empresa em mais de 35 países.

Serviços



A Outsourcing do Processo de Recrutamento
(RPO) é um serviço prestado pela equipa de
recrutamento e selecção da Servitalent no qual
nos encarregamos de um determinado número
ou de todas as operações ligadas ao processo
de selecção de um cliente.

Cuidamos das operações para que se possa concentrar no que é
importante.

Recruiting Process Outsourcing (RPO)

Reduza os seus custos no processo de recrutamento da empresa em 
mais de 30%

Serviços



Estas são as actividades que podemos fazer nos processos de 
selecção da sua empresa:

● Publicação de ofertas
● Gestão de redes sociais e portais de emprego
● Rastreio de CV
● Contactos telefónicos
● Avaliação
● Entrevistas
● Verificações de antecedentes (Background Checks)
● Avaliação de competências (Avaliação)
● Gestão de bolsas de estudo
● Comunicação com os candidatos
● Análise dos resultados (Kpis)
● Automatização de processos (digitalização)

Recruiting Process Outsourcing (RPO)Serviços

https://www.servitalent.com/pt-pt/selecao-diretivos/backgroundcheck


Media Aparições nos media e multimédia

Vídeos:

Conoce al Team Servitalent (2021 até à 
data): O nosso canal

Entrevista com Alberto Fernandez pela 
organização Alumni da IESIDE Business 
School (12/ 08/ 2021): Canal IESIDE

Entrevista com Alberto Fernández no 
programa Emprende (Maio 2018):
 24 horas 

Entrevistas Congresso AIME: Pío 
Iglesias (22/ 11/ 2018): Canal AIME

Artigos publicados:

“Talentor Voices on the Great Resignation” (02/02/2022)  Talentor Blog

“¿Qué es un Headhunter?” (18/ 10/ 2021)  en: RRHH Digital 

“El interim management es la solución de gestión directiva para la recuperación de las empresas” 
(13/ 09/ 2021) en: Equipos&Talento

“Interim Management Hiring Guide 2021” (19/ 07/ 2021) en: Talentor Blog

“Temporary Solutions to help companies thrive” (10/ 02/ 2020) en: Discover Southern Europe

“Liderazgo: Inspirar-Informar-Involucrar” (01/ 12/ 2020) en:  PDA International 

“Alquilar el talento: el reto de las empresas gallegas para triunfar” (24/ 05/ 2019) en: La Voz de 
Galicia

“La firma de servicios Servitalent abre una sede en València” (21/ 01/ 2019) en: Valencia Plaza

“Un currículo certificado para evitar un Caso Cifuentes” (05/ 04/ 2018) en: CincoDías

“Los empleos temporales también son para directivos” (09/ 01/ 2018) en: CincoDías

“How Servitalent created a custom online Talent Management database with Low- Code” (17/ 11/ 
2017) en:  Caspio Blog

https://www.youtube.com/watch?v=k4_UmAcEVVg&list=PL1rWX0QHCnjAm9QUzEsngWfHmJltcuBoZ
https://www.youtube.com/watch?v=_W23UWU-W3w&list=PL1rWX0QHCnjAU_7M_HmyBa834JUgkkpRb&index=1&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=vkrWGD6CFhU
https://www.youtube.com/watch?v=nsq8s0HR0bc
https://talentor.com/blog/talentor-voices-on-the-great-resignation
http://www.rrhhdigital.com/secciones/talento/149178/Que-es-un-Headhunter-Descubre-las-ventajas-de-incorporar-cazadores-de-talento-en-tu-organizacion?target=_self/
https://www.equiposytalento.com/elsector/socio-fundador-y-ceo-socio-y-director-de-interim-management/servitalent/alberto-fernandez-varela-y-pio-iglesias/2021-09-10/
https://talentor.com/blog/interim-management-hiring-guide
https://issuu.com/scanmagazine/docs/discoversoutherneurope_12_feb_2020/56
https://blog.pdainternational.net/blog/2020/12/01/liderazgo-inspirar-informar-involucrar/
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/mercados/2017/09/10/alquilar-talento-reto-empresas-gallegas-triunfar/0003_201709SM10P6991.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/mercados/2017/09/10/alquilar-talento-reto-empresas-gallegas-triunfar/0003_201709SM10P6991.htm
https://valenciaplaza.com/la-firma-de-servicios-profesionales-servitalent-abre-una-sede-en-valencia
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2018/04/04/fortunas/1522866311_853005.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2018/01/08/fortunas/1515436254_584623.html
https://blog.caspio.com/servitalent-scores-hat-trick-with-caspio/


https://www.pinterest.es/servitalent
https://www.linkedin.com/company/servitalent/
https://www.facebook.com/servitalent/
https://twitter.com/Servitalent
https://www.instagram.com/servitalent/
https://www.youtube.com/channel/UCBq9goxjKLpc-xBCPLZ5KGg?

