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Quem Somos 

A Domina Concursos, especialista há 4 anos no desenvolvimento e comercialização de 

apostilas digitais e impressas para Concurso Públicos, tem como foco tornar simples e eficaz a forma 

de estudo. Com visão de futuro, agilidade e dinamismo em inovações, se consolida com 

reconhecimento no segmento de desenvolvimento de materiais para concursos públicos. É uma 

empresa comprometida com o bem estar do cliente. Atua com concursos públicos federais, estaduais 

e municipais. Em nossa trajetória, já comercializamos milhares de apostilas, sendo digitais e 

impressas. E esse número continua aumentando. 

 

Missão 

Otimizar a forma de estudo, provendo apostilas de excelência, baseados nas informações de 

editais dos concursos públicos, para incorporar as melhores práticas, com soluções inovadoras, 

flexíveis e de simples utilização e entendimento. 

 

Visão 

Ser uma empresa de Classe Nacional em Desenvolvimento de Apostilas para Concursos 

Públicos, com paixão e garra em tudo que fazemos. 

 

Valores 

 Respeito ao talento humano 

 Foco no cliente 

 Integridade no relacionamento 

 Equipe comprometida 

 Evolução tecnológica permanente 

 Ambiente diferenciado 

 Responsabilidade social 
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Não é permitida revenda, rateio, cópia total ou parcial sem autorização da 

Domina Concursos, seja ela cópia virtual ou impressa, independente de 

manter os créditos ou não, não importando o meio pelo qual seja 

disponibilizado o material (link de download, envio via correios, etc.) 

 

Caso haja descumprimento, o autor do fato poderá ser indiciado conforme 

art. 184 do CP, será buscado em nosso banco de dados as informações do 

autor e repassadas para autoridades competentes. 
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Presidência da República 
Casa Civil 
Subchefia para Assuntos Jurídicos 

LEI Nº 4.119, DE 27 DE AGOSTO DE 1962. 

Mensagem de veto 

Regulamento 

Parte mantida pelo Congresso Nacional 

Dispõe sôbre os cursos de formação em psicologia 
e regulamenta a profissão de psicólogo. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o CONGRESSO NACIONAL decreta e eu sanci-

ono a seguinte Lei: 

CAPÍTULO I 

Dos Cursos 

Art. 1º - A formação em Psicologia far-se-á nas Faculdades de Filosofia, em cursos de bacharelado, 

licenciado e Psicólogo. 

Art. 2º - (VETADO) 

Art. 3º - (VETADO) 

Parágrafo único. (VETADO) 

Art. 4º - (VETADO) 

§ 1º (VETADO) 

§ 2º (VETADO) 

§ 3º (VETADO) 

§ 4º (VETADO) 

§ 5º (VETADO) 

§ 6º (VETADO) 

§ 7º (VETADO) 

CAPÍTULO II 

Da vida escolar 

Art. 5º - Do candidato à matrícula no curso de bacharelado exigir-se-á idade mínima de 18 anos, 

apresentação do certificado de conclusão do 2º ciclo secundário, ou curso correspondente na forma 

da lei de exames vestibulares. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%204.119-1962?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1950-1969/MSG/VepL4119-62.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1950-1969/D53464.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1950-1969/l4119.htm#mantida
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Parágrafo único. Ao aluno que concluir o curso de bacharelado será conferido o diploma de Bacharel 

em Psicologia. 

Art. 6º - Do candidato à matrícula nos cursos de licenciado e Psicólogo se exigirá a apresentação do 

diploma de Bacharel em Psicologia. 

§ 1º Ao aluno que concluir o curso de licenciado se conferirá o diploma de Licenciado em Psicologia. 

§ 2º Ao aluno que concluir o curso de Psicólogo será conferido o diploma de Psicólogo. 

Art. 7º - Do regimento de cada escola poderão constar outras condições para matrícula nos diversos 

cursos de que trata esta lei. 

Art. 8º - Por proposta e a critério do Conselho Técnico-Administrativo (C.T.A.) e com aprovação do 

Conselho Universitário da Universidade, poderão os alunos, nos vários cursos de que trata esta lei, 

ser dispensados das disciplinas em que tiverem sido aprovados em cursos superiores, anteriormente 

realizados, cursos êsses oficiais ou devidamente reconhecidos. 

§ 1º No caso de faculdades isoladas, a dispensa referida neste artigo depende de aprovação do ór-

gão competente do Ministério da Educação e Cultura. 

§ 2º A dispensa poderá ser de, no máximo, seis disciplinas do curso de bacharelado, duas no curso 

de licenciado e cinco no curso de Psicólogo. 

§ 3º Concedida a dispensa do número máximo de disciplinas previstas no parágrafo anterior, o aluno 

poderá realizar o curso de bacharelado em dois anos e, em igual tempo, o curso de Psicólogo. 

Art. 9º - Reger-se-ão os demais casos da vida escolar pelos preceitos da legislação do ensino supe-

rior. 

CAPÍTULO III 

Dos direitos conferidos aos diplomados 

Art. 10. - Para o exercício profissional é obrigatório o registro dos diplomas no órgão competente do 

Ministério da Educação e Cultura. 

Art. 11. - Ao portador do diploma de Bacharel em Psicologia, é conferido o direito de ensinar Psicolo-

gia em cursos de grau médio, nos têrmos da legislação em vigor. 

Art. 12. - Ao portador do diploma de Licenciado em Psicologia é conferido o direito de lecionar Psico-

logia, atendidas as exigências legais devidas. 

Art. 13. - Ao portador do diploma de Psicólogo é conferido o direito de ensinar Psicologia nos vários 

cursos de que trata esta lei, observadas as exigências legais específicas, e a exercer a profissão de 

Psicólogo. 

§ 1º Constitui função privativa do Psicólogo e utilização de métodos e técnicas psicológicas com os 

seguintes objetivos:           (Vide parte mantida pelo Congresso Nacional) 

a) diagnóstico psicológico; 

b) orientação e seleção profissional; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1950-1969/l4119.htm#mantida
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1950-1969/l4119.htm#mantida
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c) oritentação psicopedagógica; 

d) solução de problemas de ajustamento. 

§ 2º É da competência do Psicólogo a colaboração em assuntos psicológicos ligados a outras ciên-

cias. 

Art. 14. - (VETADO) 

CAPÍTULO IV 

Das condições para funcionamento dos cursos 

Art. 15. - Os cursos de que trata a presente lei serão autorizados a funcionar em Faculdades de Filo-

sofia, Ciências e Letras, mediante decreto do Govêrno Federal, atendidas as exigências legais do en-

sino superior. 

Parágrafo único - As escolas provarão a possibilidade de manter corpo docente habilitado nas disci-

plinas dos vários cursos. 

Art. 16. - As Faculdades que mantiverem curso de Psicólogo deverão organizar Serviços Clínicos e 

de aplicação à educação e ao trabalho - orientados e dirigidos pelo Conselho dos Professôres do 

curso - abertos ao público, gratuitos ou remunerados. 

Parágrafo único - Os estágios e observações práticas dos alunos poderão ser realizados em outras 

instituições da localidade, a critério dos Professôres do curso. 

CAPÍTULO V 

Da revalidação de diplomas 

Art. 17 - É assegurada, nos têrmos da legislação em vigor, a revalidação de diplomas expedidos por 

Faculdades estrangeiras que mantenham cursos equivalentes aos previstos na presente lei. 

Parágrafo único - Poderão ser complementados cursos não equivalentes, atendendo-se aos têrmos 

do art. 8º e de acôrdo com instruções baixadas pelo Ministério da Educação e Cultura. 

CAPÍTULO VI 

Disposições Gerais e Transitórias 

Art. 18. - Os atuais cursos de Psicologia, legalmente autorizados, deverão adaptar-se às exigências 

estabelecidas nesta lei, dentro de um ano após sua publicação. 

Art. 19. - Os atuais portadores de diploma ou certificado de especialista em Psicologia, Psicologia 

Educacional, Psicologia Clínica ou Psicologia Aplicada ao Trabalho expedidos por estabelecimento 

de ensino superior oficial ou reconhecido, após estudos em cursos regulares de formação de psicólo-

gos, com duração mínima de quatro anos ou estudos regulares em cursos de pós-graduação com du-

ração mínima de dois anos, terão direito ao registro daqueles títulos, como Psicólogos e ao exercício 

profissional. 

§ 1º O registro deverá ser requerido dentro de 180 dias, a contar da publicação desta lei. 
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§ 2º - Aos alunos matriculados em cursos de especialização a que se refere êste artigo, anteriormente 

à publicação desta lei, serão conferidos, após a conclusão dos cursos, idênticos direitos, desde que 

requeiram o registro profissional no prazo de 180 dias.         (Vide Decreto Lei nº 529, de 1969) 

Art. 20 - Fica assegurado aos funcionários públicos efetivos, o exercício dos cargos e funções, sob as 

denominações de Psicólogo, Psicologista ou Psicotécnico, em que tenham sido providos na data de 

entrada em vigor desta lei. 

Art. 21 - As pessoas que, na data da publicação desta lei, já venham exercendo ou tenha exercido, 

por mais de cinco anos, atividades profissionais de psicologia aplicada, deverão requerer no prazo de 

180 dias, após a publicação desta lei, registro profissional de Psicólogo.          (Vide Decreto Lei nº 

529, de 1969) 

Art. 22 - Para os efeitos do artigo anterior, ao requerimento em que solicita registro, na repartição 

competente do Ministério da Educação e Cultura, deverá o interessado juntar seus títulos de forma-

ção, comprovantes do exercício profissional e trabalhos publicados. 

Art. 23 - A fim de opinar sôbre os pedidos de registro, o Ministério da Educação e Cultura designará 

uma comissão de cinco membros, constituída de dois professôres universitários de Psicologia ou Psi-

cologia Educacional e três especialistas em Psicologia Aplicada, (VETADO). 

Parágrafo único. Em cada caso, à vista dos títulos de formação, obtidos no País ou no estrangeiro, 

comprovação do exercício profissional e mais documentos, emitirá a comissão parecer justificado, o 

qual poderá concluir pela concessão pura e simples do registro, pela sua denegação, ou pelo registro 

condicionado à aprovação do interessado em provas teórico-práticas. 

Art. 24 - O Ministério da Educação e Cultura expedirá, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da pu-

blicação desta lei, as instruções para sua execução. 

Art. 25 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Brasília, 27 de agôsto de 1962; 141º da Independência e 74º da República. 

JOÃO GOULART 

F. Brochado da Rocha 

Roberto Lyra 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 5.9.1962 e retificado em 10.9.1962 

 

Presidência da República 
Casa Civil 
Subchefia para Assuntos Jurídicos 

 LEI Nº 4.119, DE 27 DE  AGOSTO DE 1962. 

  

Parte vetada pelo Presidente da República e 
mantida pelo Congresso Nacional, do Projeto que 
se transformou na Lei nº 4.119,de 27 de agôsto 
de 1962 (que dispõe sôbre os cursos de forma-
ção em Psicologia e regulamenta a profissão de 
Psicologista. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/1965-1988/Del0529.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/1965-1988/Del0529.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/1965-1988/Del0529.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1950-1969/Ret/RetL4119-62.doc
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%204.119-1962?OpenDocument
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Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL manteve e eu promulgo, nos têmos do art. 70, parágrafo 

3º, da Constituição Federal e do art. 3º, item III, do Ato Adicional, o seguinte dispositivo da Lei nº 

4.119, de 27 de agôsto de 1962. 

Art. 13. .......................................................................................................................... 

§ 1º .............................................privativa....................................................................... 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

Brasília, em 14 de dezembro de 1962; 141º da Independência e 74º da República. 

João Goulart 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 17.12.1962 

* 
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Referências de Conteúdo 

 
Nos termos da lei brasileira (lei nº 9.610/98, art. 8º), não possuem proteção de direitos de autor: As 

ideias, procedimentos normativos, sistemas, métodos, projetos ou conceitos matemáticos como tais; 

Os esquemas, planos ou regras para realizar atos mentais, jogos ou negócios; Os formulários em 

branco para serem preenchidos por qualquer tipo de informação, científica ou não, e suas instruções; 

Os textos de tratados ou convenções, leis, decretos, regulamentos, decisões judiciais e demais atos 

oficiais; As informações de uso comum tais como calendários, agendas, cadastros ou legendas; Os 

nomes e títulos isolados; O aproveitamento industrial ou comercial das ideias contidas nas obras.  

Caso não concorde com algum item do material, entre em contato conosco, para que seja feita uma 

análise e retificação se necessário. 

A Domina Concursos não possui vínculo com nenhuma banca de concursos, muito menos garante a 

vaga ou inscrição do candidato em concurso. O material é apenas um preparatório, é de 

responsabilidade do candidato estar atento aos prazos dos concursos. 

A Domina Concursos reserva-se o direito de efetuar apenas uma devolução parcial do conteúdo, tendo 

em vista que as apostilas são digitais, e não há como efetuar devolução do material. 

 

A Domina Concursos se preocupa com a qualidade do material, por isso todo conteúdo é 
revisado por profissionais especializados antes de ser publicado. 
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WWW.DOMINACONCURSOS.COM.BR 

contato@dominaconcursos.com.br 

Rua São José, nº 645, sala 01, Pavimento 

Térreo, Ed. Jardim Germânica - Criciúma/ 

SC – Brasil/ CEP 88801-520 

(48) 3045-7745 
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